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Všeobecné informace
Informační systém poskytuje ve
vašem voze zábavu pomocí
nejmodernější technologie.
Požádejte svého prodejce
o aktualizaci a upgrade systému.
Rádio lze jednoduše používat tak, že
si pomocí tlačítek předvoleb 1 ~ 5 na
každé ze sedmi stránek uložíte až 35
FM nebo AM stanic.
Informační systém dokáže přehrávat
soubory z paměti USB nebo ze
zařízení iPod/iPhone.
Funkce telefonního připojení pomocí
Bluetooth umožňuje použití
bezdrátových hands-free telefonních
hovorů i hudebního přehrávače
v telefonu.
Připojte ke vstupu přídavného zdroje
zvuku přenosný hudební přehrávač
a užívejte si čistý zvuk informačního
systému.

■ Oddíl "Přehled" nabízí jednoduchý
přehled funkcí informačního
systému a shrnutí všech
regulačních zařízení.
■ Oddíl "Obsluha" vysvětluje
základní ovládání informačního
systému.

Ochrana proti odcizení
Informační systém má v sobě
nainstalovaný elektronický
bezpečnostní systém, který chrání
před krádeží.
Informační systém funguje jen ve
vozidlech, ve kterých byl původně
nainstalován. Nelze jej použít v jiném
vozidle.

Úvod

Přehled ovládacích prvků
Ovládací panel

Typ 1: FM/AM + USB/iPod + AUX
+ Bluetooth + Obrázek + Film
+ Smartphone
Typ 2: FM/AM + RDS + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth + Obrázek
+ Film + Smartphone
Poznámky
V některých regionech nemusí být
tato funkce připojení Smartphone
podporována.

1. Displej
Zobrazení stavu přehrávání/
příjmu/nabídky a informací.
2. Tlačítka ∧ VOL ∨ (hlasitost)
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte ∧.
Pro snížení hlasitosti stiskněte
tlačítko ∨.
3. Tlačítko m (napájení)
Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka zapnete a vypnete
napájení.
4. Tlačítko ; (domů)
Toto tlačítko stiskněte pro vstup
do výchozí nabídky.
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Dálkové ovládání na volantu

1. Tlačítko 7w (hovor)
◆ Pokud není informační systém
spárován se zařízením
Bluetooth: zařízení Bluetooth
se připojí.
◆ Pokud je informační systém
spárován se zařízením
Bluetooth: stisknutím tlačítka
převezmete hovor nebo
vstoupíte do režimu volání
pomocí opakované volby.
Pokud připojený telefon
zákazníka umožňuje
rozpoznávání řeči, stisknutím
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a podržením tlačítka aktivujete
režim rozpoznávání řeči.
2. Tlačítko xn (ztlumit/zavěsit)
Toto tlačítko stiskněte v jakémkoli
režimu přehrávání hudby pro
zapnutí a vypnutí funkce
ztlumení.
Stisknutím tohoto tlačítka
odmítnete příchozí hovory nebo
ukončíte aktuální hovor.
3. Tlačítko SRC
Stisknutím tohoto tlačítka změníte
zdroj.
Tlačítko R/S (hledat)
◆ Stisknutí v režimu FM/AM: bude
se přijímat předchozí nebo další
předvolená stanice.
◆ Stisknutí v režimu MP3, USB:
přehraje se předchozí nebo
další soubor.
◆ Stisknutí v režimu iPod/iPhone:
přehraje se předchozí nebo
další skladba.
◆ Stisknutí v režimu hudby
Bluetooth: přehraje se
předchozí nebo další skladba

◆ Stisknutí a podržení v režimu
FM/AM: rychle se přesunuje
přes stanice, když se tlačítko
drží. Po uvolnění se
automaticky vyhledá vysílání,
které lze přijímat.
◆ Stisknutí a podržení v režimu
MP3, USB, iPod/iPhone: když
se tlačítko drží stisknuté,
procházejí se rychle záznamy
dopředu nebo dozadu. Po
uvolnění se znovu spustí
normální přehrávání.
4. Tlačítka + (hlasitost)
Stisknutím tlačítka ＋ hlasitost
zvýšíte.
Stisknutím tlačítka － hlasitost
snížíte.

Obsluha
Zapínání/vypínání systému

■ Napájení zapněte tak, že na
ovládacím panelu stisknete
a podržíte m. Spustí se poslední
vybrané audio nebo film.
■ Napájení vypněte tak, že na
ovládacím panelu stisknete
a podržíte m. Na obrazovce se
zobrazí čas, datum a teplota.

Poznámky
Teplota se zobrazí, je-li spínač
zapalování (klíč v zapalování)
v poloze ZAP.

Úvod
Automatické zapnutí/vypnutí

ZTLUMENÍ ZVUKU

Je-li spínač zapalování (klíč
v zapalování) v poloze ACC nebo ON,
informační systém se zapne
automaticky.
Je-li spínač zapalování (klíč
v zapalování) v poloze OFF a uživatel
otevře dveře vozidla, informační
systém se automaticky vypne.
Poznámky
Pokud uživatel stiskne a podrží na
ovládacím panelu tlačítko m, když je
spínač zapalování (klíč
v zapalování) v poloze VYP,
informační systém se zapne.
Informační systém se však
automaticky vypne po 10 minutách.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost upravte stisknutím tlačítka
∧ VOL ∨ na ovládacím panelu. Je
uvedena aktuální hlasitost.
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Stiskněte ∧ VOL ∨ na ovládacím
panelu a potom pomocí tlačítka p
zapněte a vypněte funkci tlumení.

■ Pomocí dálkového ovládání na
volantu upravte hlasitost tisknutím
tlačítka +.
■ Při zapnutí informačního systému
se hlasitost nastaví na předchozí
zvolenou hodnotu (pokud je nižší
než maximální počáteční hlasitost).
■ Je-li při zapnutí informačního
systému hlasitost větší než
maximální hlasitost při spuštění,
informační systém automaticky
nastaví maximální hlasitost při
spuštění.

Automatické řízení hlasitosti

Jakmile začne fungovat nastavení
hlasitosti v závislosti na rychlosti
vozu, bude hlasitost automaticky
řízená podle rychlosti vozidla, aby
vyvážila hluk motoru a pneumatik.
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení > nastavení
rádia > automatická hlasitost.
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(pouze u modelu typu 2)
3. Nastavte Vypnuto/Nízký/Střední/
Vysoký tisknutím tlačítka < nebo
>.

Používání výchozí nabídky
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.

(pouze u modelu typu 1)

◆ Stisknutím tlačítka obrázek
a film zobrazíte obrázek, film
nebo pomocný video vstup
(AUX).
◆ Stisknutím tlačítka telefon
aktivujete funkce telefonu
(pokud jsou připojeny).
◆ Stisknutím tlačítka smartphone
aktivujete aplikaci přes
připojený smartphone.
V některých regionech tato
funkce nebude fungovat.
Podporovaná aplikace se může
lišit podle regionů.
◆ Tlačítko nastavení stiskněte pro
vstup do nabídky nastavení
systému.

Výběr funkce
2. Stiskněte požadovanou nabídku.
◆ Stisknutím tlačítka audio zvolte
FM/AM, USB/iPod/ přehrávání
hudby Bluetooth nebo zdířku
pomocného vstupu audio AUX.

Audio
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte audio ve výchozí
nabídce.
Stiskněte Zdroj S na obrazovce.

Úvod

(pouze u modelu typu 1)

◆ Stisknutím tlačítka AM zvolíte
rádio AM.
◆ Stisknutím tlačítka FM zvolíte
rádio FM.
◆ Stisknutím tlačítka DAB zvolíte
rádio DAB (pouze u modelu
typu 2).
◆ Stisknutím tlačítka USB zvolíte
USB.
◆ Stisknutím tlačítka iPod zvolíte
iPod/iPhone.
◆ Stisknutím tlačítka AUX zvolíte
pomocný vstup audio (AUX).
◆ Stisknutím tlačítka Bluetooth
přehrajete hudbu Bluetooth.
Poznámky
Stisknutím tlačítka q se vrátíte do
výchozí nabídky.
Pokud se k informačnímu sytému
nepřipojí zdroj přehrávání (USB/
iPod/AUX/Bluetooth), tato funkce
nebude k dispozici.

(pouze u modelu typu 2)

Obrázek a film
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
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2. Stiskněte Obrázek a film ve
výchozí nabídce.
3. Stiskněte Zdroj S na obrazovce.

◆ Stiskněte USB (obrázek)
a zobrazí se soubory s obrázky,
které jsou uloženy v paměti
USB.
◆ Stiskněte USB (film) a zobrazí
se soubory s filmy, které jsou
uloženy v paměti USB.
◆ Stisknutím tlačítka AUX (film)
zobrazíte soubory s filmy
připojené k video zařízení
v pomocném vstupu (AUX).
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Poznámky
Stisknutím tlačítka q se vrátíte do
výchozí nabídky.
Pokud se k informačnímu systému
nepřipojí zdroj přehrávání (USB
(obrázek)/USB (film)/AUX (film)),
tato funkce nebude k dispozici.
Bluetooth zařízení pro telefon
s hands-free
Chcete-li ovládat handsfree
Bluetooth, připojte telefon Bluetooth
k informačnímu systému.
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte telefon ve výchozí
nabídce.

Poznámky
Stisknutím tlačítka q se vrátíte do
výchozí nabídky.
Pokud telefon Bluetooth není
připojen k informačnímu systému,
tato funkce není k dispozici.
Podrobnosti - viz "Párování
a připojení Bluetooth" 3 45.

Nainstalujte aplikaci na svůj
Smartphone k použití této funkce.
Potom propojte Smartphone
a informační systém přes USB port
nebo bezdrátově přes Bluetooth.
■ iPhone: připojení USB
■ Telefon Android: Bezdrátová
technologie Bluetooth
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte smartphone ve výchozí
nabídce.

Smartphone
Poznámky
V některých regionech nemusí být
tato funkce podporována.
Poznámky
Stisknutím tlačítka q se vrátíte do
výchozí nabídky.

Úvod
SETTINGS (nastavení)
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení ve výchozí
nabídce.

2. Stiskněte nastavení.

3. Zvolte požadovanou hodnotu
nastavení.

Personalizace
Ovládání nabídky nastavení

Informační systém lze upravit, aby se
dal snáz ovládat.
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
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Poznámky
Nabídky nastavení a funkce se
mohou lišit v závislosti na výbavě
vozidla.

Nastavení času a data
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení > nastavení
času a data.

◆ nastavení formátu času: Zvolte
12hodinový nebo 24 hodinový
formát.
◆ nastavení formátu data:
Nastavte formát zobrazení
data.
- [RRRR/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/RRRR]: 31/01/2012
- [MM/DD/RRRR]: 01/31/2012
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◆ nastavení času a data:
Manuálně nastavte hodiny,
minuty a rok/měsíc/den
tisknutím tlačítka ∧ a ∨. Potom
stiskněte OK.
◆ automatická synchronizace
hodin: Stisknutím tlačítka Zap
zobrazíte hodiny pomocí času
a data RDS a času a data
GPS. Stisknutím tlačítka Vyp
zobrazíte hodiny pomocí času
a data GPS.

Poznámky
Čas se zobrazí až poté, když jej
uživatel nastaví.

Nastavení rádia
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení > nastavení
rádia.

◆ automatická hlasitost:
Automaticky reguluje hlasitost
podle rychlosti vozidla.
Nastavení vypnutí/nízké/
střední/vysoké.
◆ lišta ladění rádia: Zobrazí se
lišta ladění rádia, kde lze vybrat
stanici. Zvolte Zap nebo Vyp.
◆ Možnosti RDS: Přesune se na
nabídku Možnosti RDS.
- RDS: Zapnutí nebo vypnutí
RDS
- Regionální: Zapnutí nebo
vypnutí nabídky Regionální
(REG).

- text rádia: Chcete-li zobrazit
text vysílané rozhlasové
stanice, zvolte Zap nebo Vyp.
- zastavení posunu PSN: Zvolte
Zap nebo Vyp.
- hlasitost TP: Zvolte od -12 dB
do 12 dB.
- TA: Zvolte Zap nebo Vyp.
◆ Možnosti DAB: Přesune se do
nabídky možnosti DAB (pouze
model typu 2)
- nastavení kategorií DAB:
Zvolte požadovanou kategorii.
Nastaví se Vše/pop/hudba/
klasika.
- servisní propojení DAB: Zvolte
Zap nebo Vyp.
- dynamická regulace rozsahu:
Zvolte Zap nebo Vyp.
- frekvenční pásmo: Zvolte
Pouze pásmo III/Obě/Pouze
pásmo L.
- text rádia: Chcete-li zobrazit
text vysílané rozhlasové
stanice, zvolte Zap nebo Vyp.

Úvod
- Slide show: Zvolte Zap nebo
Vyp.
◆ tovární nastavení rádia:
Obnovení počátečních
nastavení zpět na tovární
nastavení.

Nastavení připojení
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení > nastavení
připojení.

- párovat zařízení: Volba
požadovaného zařízení
a připojení/oddělení nebo
vymazání.
- změna PIN kódu: Manuální
změna/nastavení PIN kódu.
- zjistitelné: Chcete-li navázat
připojení Bluetooth ze svého
telefonu Bluetooth, zvolte
Zapnuto nebo Vypnuto.
- informace o zařízení:
Zkontrolujte informace
o zařízení.
◆ změna vyzváněcího tónu:
Zvolte požadovaný vyzváněcí
tón.
◆ hlasitost vyzváněcího tónu:
Změňte hlasitost vyzváněcího
tónu.

Jazyk

◆ nastavení Bluetooth: Přesune
se na nabídku nastavení
bluetooth.

1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení > jazyk.
3. Zvolte jazyk zobrazený na
informačním systému.

Posun textu
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení.
3. Stiskněte S.
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4. Zvolte Zap nebo Vyp.

◆ Zap: Pokud se na obrazovce
audio zobrazí dlouhý text, bude
se posunovat.
◆ Vypnuto: Text se posune
jednou a zobrazí se ve
zkrácené podobě.

Hlasitost pípnutí při dotyku
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení.
3. Stiskněte S.

4. Zvolte Zap nebo Vyp.

1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení.
3. Stiskněte S.
4. Zvolte 9 ~ 21.

◆ Zap: Jakmile se uživatel dotkne
obrazovky, ozve se pípnutí.
◆ Vypnuto: Funkce pípnutí se
vypne.

Maximální hlasitost při
spouštění

Úroveň hlasitosti je výstup hlasitosti,
jaký uživatel nastaví při zapnutí
informačního systému.
Před vypnutím zapalování se
informační systém ovládá pouze,
pokud hlasitost, kterou uživatel
nastavil, je větší než maximální
hodnota hlasitosti při spuštění.

Verze systému
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení.
3. Stiskněte S.
4. Zvolte verzi systému.

Úvod
5. Zkontrolujte verzi systému.

DivX(R) VOD
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení.
3. Stiskněte S.
4. Zvolte DivX(R) VOD.
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DivX VOD v nabídce pro nastavení
svých zařízení. Další informace
o vyplnění registrace najdete na
stránkách vod.divx.com.

DivX video: DivX® je digitální video
formát, který vytvořila společnost
DivX, LLC, která je dceřinou
společností skupiny Rovi
Corporation. Jedná se o oficiální
zařízení DivX Certified®, které
přehrává video DivX. Další informace
a softwarové nástroje umožňující
konvertovat soubory na video DivX
najdete na stránkách divx.com.
DivX video-on demand: Toto zařízení
DivX Certified® musí být
zaregistrováno, aby bylo možné
přehrávat filmy DivX Video-onDemand (VOD). Informace o získání
registračního kódu najdete v kapitole
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Rádio
Používání ..................................... 16
Pevná anténa .............................. 23
Vícepásmová anténa ................... 23

Používání
Typ 1 FM/AM + USB/iPod + AUX
+ Bluetooth + Obrázek + Film
+ Smartphone
Typ 2 FM/AM + DAB + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth + Obrázek
+ Film + Smartphone
Poznámky
V některých regionech nemusí být
tato funkce připojení Smartphone
podporována.

(pouze u modelu typu 1)

Poslech rádia FM/AM/DAB
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte audio ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte Zdroj S na obrazovce.

(pouze u modelu typu 2)

Rádio
4. Stiskněte FM, AM nebo DAB na
obrazovce. Zobrazí se rozhlasové
pásmo FM, AM nebo DAB
naposledy poslouchané
rozhlasové stanice.

Automatické vyhledávání
vysílání stanic

■ Pro automatické vyhledání
dostupných rozhlasových stanic
s dobrým příjmem stiskněte tlačítka
t SEEK v.
■ Chcete-li automaticky vyhledat
stanici s dobrým příjmem, podržte
a potáhněte rozhlasovou stanici
vlevo nebo vpravo.

Manuální vyhledávání vysílání
stanic

Opakovaným tisknutím tlačítka k
TUNE l manuálně naladíte
požadovanou rozhlasovou stanici.
Poznámky
Stisknutím tlačítka q se vrátíte do
výchozí nabídky.
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Hledání rozhlasových stanic
pomocí tlačítek předvolby
Uložení do tlačítek předvolby
1. Zvolte pásmo (FM, AM nebo
DAB), pro které chcete
rozhlasovou stanici uložit.
2. Zvolte požadovanou stanici.
3. Stisknutím tlačítka < nebo >
zvolíte požadovanou stránku
uložených favoritů.

4. Pro uložení aktuální rozhlasové
stanice pod příslušným tlačítkem
vybrané stránky oblíbených stanic
přidržte stisknuté některé
z tlačítek předvoleb.
◆ Lze uložit až 7 stránek
oblíbených stanic a každá
stránka může pojmout až pět
rozhlasových stanic.
◆ Chcete-li změnit předvolbu,
jednoduše nalaďte novou
požadovanou rozhlasovou
stanici a podržte tlačítko
stisknuté.
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Přímý poslech stanic s předvolbou
1. Opakovaným tisknutím tlačítka <
nebo > zvolte požadovanou
stanici FAV (oblíbené).
2. Pro přímý poslech rozhlasové
stanice uložené pod určitým
tlačítkem stiskněte tlačítko
předvolby.

3. Opakovaným tisknutím tlačítka <
nebo > zvolte požadovanou
stránku AS (automatické
ukládání).
4. Pro přímý poslech rozhlasové
stanice uložené pod určitým
tlačítkem stiskněte tlačítko
předvolby.

Autostore

Poznámky
Pokud chcete aktualizovat
automatické ukládání FM/AM/DAB,
stiskněte a podržte AS.
Pokud uživatel stiskne AS na
obrazovce rádia FM/AM/DAB, když
nejsou na rozhlasové stanici
uloženy žádné stanice, aktualizuje
se automatické ukládání FM/AM.
V případě režimu DAB se v seznamu
kategorií zobrazí pouze vybraná
kategorie.

Stanice s nejlepším příjmem se
automaticky uloží jako rozhlasové
stanice v příslušném pořadí.
1. Zvolte požadované pásmo (FM,
AM nebo DAB).
2. Stiskněte AS.

Prohlížení informací o stanici

Stiskněte stanici na obrazovce rádia
FM/AM/DAB.

Zobrazuje se např. frekvence, kód
PTY (typ programu) a text rádia.
Poznámky
Funkce PTY (typ programu)
zobrazuje jako jednu ze služeb RDS
(Radio Data System) typ programu
(zprávy, sport, hudba atd.).

Používání nabídky rádia
Ovládání nabídky rádia
1. Zvolte požadované pásmo (FM,
AM nebo DAB).
2. Stiskněte MENU na obrazovce
rádia FM/AM/DAB.

Rádio

3. Výběrem požadované nabídky
zvolte příslušnou položku nebo
zobrazte podrobnou nabídku
k položce.
4. Stisknutím tlačítka q se vrátíte
na předchozí nabídku.
Seznamy oblíbených stanic (nabídka
FM/AM/DAB)
1. Když je zobrazena nabídka FM/
nabídka AM/nabídka DAB
a stisknete seznam oblíbených
stanic, zobrazí se seznam
oblíbených stanic.
Zobrazí se informace ze seznamu
oblíbených stanic.

2. Seznam procházejte pomocí
tlačítka R nebo S. Zvolte
požadovanou stanici.
Seznam stanic FM/AM/DAB (nabídka
FM/AM/DAB)
1. Když je zobrazena nabídka FM/
nabídka AM/nabídka DAB
a stisknete seznam stanic FM/
seznam stanic AM/seznam stanic
DAB, zobrazí se příslušný
seznam stanic.
Zobrazí se informace ze seznamu
oblíbených stanic.
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2. Seznam procházejte pomocí
tlačítka R nebo S. Zvolte
požadovanou stanici.
Seznam kategorií FM/DAB (nabídka
FM/DAB)
1. Když je zobrazena nabídka FM/
nabídka DAB, stiskněte seznam
kategorií FM/seznam kategorií
DAB.
Zobrazí se informace o seznamu
kategorií FM/seznamu kategorií
DAB.
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Rádio
(pouze u modelu typu 2)
2. Seznam procházejte pomocí
tlačítka R nebo S. Zvolte
požadovanou stanici.
Poznámky
Seznam kategorií FM je k dispozici
pouze u RDS (Radio Data System).
V případě režimu DAB se v seznamu
kategorií zobrazí pouze vybraná
kategorie.
(pouze u modelu typu 1)

Aktualizace seznamu stanic FM/AM/
DAB (nabídka FM/AM/DAB)
1. Když je zobrazena nabídka FM/
nabídka AM/nabídka DAB,
stiskněte aktualizovat seznam
stanic FM/aktualizovat seznam
stanic AM/aktualizovat seznam
stanic DAB.

Spustí se aktualizace seznamu
stanic FM/seznamu stanic AM/
seznamu stanic DAB.
2. Když probíhá aktualizace
seznamu stanic FM/seznamu
stanic AM/seznamu stanic DAB,
stisknutím tlačítka Storno
zabráníte uložení změn.

Nastavení zvuku (nabídka FM/
AM/DAB)

V nabídce nastavení zvuku lze
nastavit vlastnosti zvuku různě podle
FM/AM/DAB audia a funkcí každého
audio přehrávače.

Rádio
1. Když je zobrazena nabídka FM/
nabídka AM/nabídka DAB
a stisknete nastavení zvuku,
vstoupíte do režimu nastavení
zvuku.
Zobrazí se nabídka nastavení
zvuku.

◆ Režim EQ (ekvalizér): Styl
zvuku (manuálně, pop, rock,
country, klasika, rozhovory)
vypněte nebo zvolte pomocí
tlačítka < nebo >.
◆ Stisknutím tlačítka + nebo manuálně zvolte požadovaný
styl zvuku.

◆ Basy: Nastavení hladiny basů
od -12 do +12
◆ Mid (Midrange): Nastavení
hladiny středního rozsahu od
-12 do +12
◆ Výšky: Nastavení hladiny výšek
od -12 do +12
◆ Dopředu/dozadu: Nastavení
vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
◆ Vpravo/vlevo: Nastavení
vyvážení mezi levými a pravými
reproduktory
◆ Reset: Obnovení počátečních
nastavení zpět na nastavení
z výroby.
2. Stiskněte OK.

Hlášení DAB (nabídka DAB)

(pouze u modelu typu 2)
1. V nabídce DAB stiskněte hlášení
DAB a zobrazí se seznam hlášení
DAB.
Zobrazí se informace ze
seznamu.
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2. Seznam procházejte pomocí
tlačítka R nebo S. Zvolte
požadovanou stanici.
3. Stiskněte OK.

Aktuální program EPG (nabídka
DAB)
(pouze u modelu typu 2)
1. V nabídce DAB stiskněte aktuální
program DAB a zobrazí se
aktuální program EPG. Zobrazí
se informace o programu.
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Rádio
intellitext (nabídka DAB)

(pouze u modelu typu 2)
1. V nabídce DAB stiskněte
intellitext. Zobrazí se seznam
intelitextů.

2. Stiskněte OK.

Seznam stanic EPG (nabídka
DAB)

(pouze u modelu typu 2)
1. V nabídce DAB stiskněte seznam
stanic EPG. Zobrazí se seznam
stanic EPG.
Zobrazí se informace ze
seznamu.

2. Stisknutím tlačítka Info zobrazíte
podrobné informace.

2. Stiskněte požadovanou položku.

Rádio
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Pokud vjedete do automatické
myčky s namontovanou anténou,
může dojít k poškození antény
nebo plechu střechy. Ujistěte se,
že jste před vjezdem do
automatické myčky anténu
odejmuli.

3. Stisknutím jedné z položek
zobrazíte podrobné informace.

info (nabídka DAB)

(pouze u modelu typu 2)
V nabídce DAB stisknutím tlačítka
info zobrazíte informace o aktuální
službě DAB.

K zajištění správného příjmu
namontovanou anténu zcela
utáhněte a nastavte do vzpřímené
polohy.

Pevná anténa
Pokud chcete střešní anténu
odejmout, otáčejte s ní proti směru
hodinových ručiček. Pokud chcete
střešní anténu připevnit, otáčejte s ní
po směru hodinových ručiček.

Výstraha
Ujistěte se, že jste anténu sejmuli
před vjezdem do místa s nízkým
stropem, jinak může dojít k jejímu
poškození.

Vícepásmová anténa
Vícepásmová anténa je umístěna na
střeše vozidla. Tato anténa se
používá pro AM-FM rádio, rádio DAB
(pouze u modelu typu 2) a GPS
(globální navigační systém), pokud je
jimi vozidlo vybaveno. Pro zajištění
čistého příjmu anténu ničím
nezakrývejte.
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Informační systém dokáže přehrávat
soubory s hudbou uložené v paměti
USB nebo v zařízeních iPod/iPhone.
Upozornění k používání hudebních
souborů MP3/WMA/OGG/WAV
■ Toto zařízení dokáže přehrávat
soubory s hudbou
s příponou .mp3, .wma, .ogg, .wav
(malá písmena)
nebo .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(velká písmena).
■ Toto zařízení dokáže přehrávat
soubory MP3 pouze, pokud jsou
splněny následující podmínky.
- Bitová rychlost: 8 kbps ~
320 kbps
- Vzorkovací kmitočet: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1
audio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (pro MPEG-2 audio layer-3)

■ I když toto zařízení umí přehrávat
soubory bitovou rychlostí 8 kbps
~ 320 kbps, soubory s bitovou
rychlostí nad 128 kb/s budou mít
vysoce kvalitní zvuk.
■ Toto zařízení může zobrazovat
informace ID3 Tag (Version 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 nebo 2.4) pro soubory
MP3, jako je název alba a interpret.
■ Pro zobrazení alba (název disku),
skladby (název skladby)
a interpreta (interpret skladby) by
měl být soubor kompatibilní
s formáty ID3 Tag V1 a V2.
Upozornění k využití paměti USB
a zařízení iPod/iPhone
■ Fungování nelze zaručit, pokud
jsou velkokapacitní paměťové
zařízení USB se zabudovaným
HDD nebo CF či SD paměťová
karta připojeny pomocí adaptéru
USB. Použijte USB typu flash disk.
■ Při připojování nebo odpojování
USB dejte pozor na statickou
elektřinu. Pokud se připojení
a odpojení opakují mnohokrát
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■
■

■
■

■

během krátké doby, může to
způsobit problém s používáním
zařízení.
Pokud přípojka zařízení USB
neobsahuje kov, je možné, že
operace nebude úspěšná.
Připojení se zařízeními USB typu iStick může být z důvodu vibrací
vozu poruchové, proto jejich provoz
nemůže být garantován.
Dávejte pozor, abyste se přípojkou
USB nedotkly žádného předmětu
nebo některé části těla.
Paměť USB lze rozpoznat pouze,
pokud je naformátována v systému
FAT16/32, exFAT. Může se stát, že
NTFS a systém ostatních souborů
nebudou rozpoznány.
Podle typu a kapacity paměťového
zařízení USB a typu uloženého
souboru se čas pro rozpoznání
souborů může lišit. V tomto případě
se nejedná o problém se
zařízením, proto prosím počkejte,
než budou soubory zpracované.

■ Vzhledem k problémům
s kompatibilitou se může stát, že
soubory v paměti USB nebudou
rozpoznány.
■ Nepřipojujte paměťové zařízení
USB, když přehrává. Mohlo by to
poškodit zařízení nebo výkon
zařízení USB.
■ Odpojte připojené paměťové
zařízení USB, když je vypnuté
zapalování vozidla. Pokud je
zapalování zapnuté, když je
paměťové zařízení USB připojené,
mohlo by se zařízení USB poškodit
nebo by v některých případech
nemuselo pracovat normálně.
■ Paměťové zařízení USB lze za
účelem přehrání hudebních
souborů, filmů, prohlížení souborů
s fotografiemi a k aktualizaci připojit
pouze k tomuto zařízení.
■ Koncovka USB zařízení by se
neměla používat k nabíjení
přídavného zařízení USB, protože
teplo vznikající při používání
koncovky USB může způsobit
funkční problémy nebo poškodit
zařízení.
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■ Když je logický drive oddělený od
velkokapacitního paměťového
zařízení USB, lze z hudebních
souborů USB přehrávat pouze
logický drive na nejvyšší úrovni. To
je důvod, proč by se hudební
soubory, které se mají přehrávat,
měly ukládat do nejvyššího drivu
zařízení. Hudební soubory ve
zvláštních paměťových zařízeních
USB se také nemusí normálně
přehrát, pokud je aplikace načtena
rozdělením odděleného drivu uvnitř
zařízení USB.
■ Hudební soubory, pro které se
používá DRM (správa digitálních
práv), nelze přehrávat.
■ Toto zařízení pracuje s paměťmi
USB s maximálním limitem 2500
hudebních souborů, 2500 souborů
s fotografiemi, 250 souborů s filmy,
2500 složkami a strukturou složek
v 10 úrovních. Běžné používání
nelze zaručit u paměťových
zařízení, která tento limit překročila.
iPod/iPhone dokáže přehrávat
všechny soubory s hudbou. Avšak
v seznamech hudebních souborů
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■

■

■
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se 2500 souborů zobrazí na
obrazovce v abecedním pořadí.
K informačnímu systému lze připojit
následující modely iPod/iPhone.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS
- iPhone 4/4S
K připojení zařízení iPod/iPhone
používejte výhradně spojovací
kabely určené pro zařízení iPod/
iPhone. Jiné spojovací kabely
použít nelze.
V některých výjimečných
případech může dojít k poškození
zařízení iPod/iPhone, pokud se
vypne zapalování a toto zařízení je
připojeno. Když se iPod/iPhone
nepoužívá, uchovávejte je
odděleně od tohoto zařízení při
vypnutém zapalování vozidla.
Pokud se iPod/iPhone připojí
k portu USB pomocí kabelu iPod/
iPhone, hudba Bluetooth nebude
podporována.

■ Připojte iPod/iPhone k USB portu
pomocí kabelu iPod/iPhone, čímž
umožníte přehrávání souborů
s hudbou ze zařízení iPod/iPhone.
Pokud se iPod/iPhone připojí ke
zdířce vstupu AUX, soubory
s hudbou přehrávány nebudou.
■ Připojte iPod/iPhone ke zdířce
vstupu AUX pomocí kabelu AUX
pro iPod/iPhone, čímž umožníte
přehrávání souboru s filmem ze
zařízení iPod/iPhone. Pokud se
iPod/iPhone připojí k portu USB,
soubor s hudbou přehráván
nebude.
■ Funkce přehrávání a zobrazované
informace na zařízení iPod/iPhone,
který se používá s tímto
informačním systémem, se mohou
od zařízení iPod/iPhone lišit, pokud
jde o pořadí skladeb, způsob
a zobrazené informace.
■ Viz následující tabulka pro položky
klasifikace v souvislosti s funkcí
vyhledávání, kterou nabízí zařízení
iPod/iPhone.

Systém obrázků

Informační systém dokáže
zobrazovat soubory s obrázky, které
jsou uloženy v paměti USB.
Upozornění k souborům s obrázky
■ Velikost souboru:
- JPG: do 64 až 5000 pixlů (šířka)
do 64 až 5000 pixlů (výška)
- BMP, PNG, GIF: do 64 až 1024
pixlů (šířka) do 64 až 1024 pixlů
(výška)
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■ Přípony souborů:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animované
GIF nejsou podporovány)
■ Některé soubory nebudou fungovat
kvůli odlišnému formátu záznamu
nebo stavu souboru.

Systém filmů

Informační systém dokáže přehrávat
soubory s filmy, které jsou uloženy
v paměti USB.
Upozornění k souborům s filmy
■ Dostupné rozlišení: do 720 x 576 (š
x v) pixlů.
■ Počet snímků za sekundu: méně
než 30 fps.
■ Soubory filmů, které lze přehrávat:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Je možné, že soubor filmu, nebude
přehrávat podle formátu codec.
■ Formát titulků, který lze
přehrávat: .smi
■ Formát Codec, který lze přehrávat:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)

■ Formát audio, který lze přehrávat:
MP3, AC3, AAC, WMA
■ Max. rychlost videa v bitech:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps
■ Max. rychlost audia v bitech:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ Je možné, že soubory s filmy, pro
které se používá DRM (správa
digitálních práv), nebude možné
přehrát.

Systém přídavných zařízení

Informační systém dokáže přehrávat
hudbu nebo filmy z přídavných
zařízení.
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■ Pokud je přídavné zařízení již
připojeno, stiskněte ; > audio
> Zdroj S > AUX a spustí se
přehrávání hudby z přídavného
zařízení.
■ Typ kabelu AUX
- 3pólový kabel: kabel AUX pro
audio

- 4pólový kabel: kabel AUX pro film
(kabel AUX pro iPod/iPhone)
4pólový kabel se používá při
přehrávání souborů s filmy.
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■ Zvuk přehrávaný zařízením
Bluetooth je přenášen přes
informační systém.
■ Hudbu lze přehrávat pouze, pokud
je připojeno zařízení Bluetooth.
Chcete-li přehrávat zařízení
Bluetooth, připojte k informačnímu
systému telefon Bluetooth.

Systém Bluetooth

■ Podporovaný profil: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ U některých mobilních telefonů
nebo zařízení Bluetooth není
hudba Bluetooth k dispozici.
■ V mobilním telefonu nebo zařízení
Bluetooth najděte typ zařízení
Bluetooth pro nastavení/připojení
položky jako stereosluchátek.
■ Pokud úspěšně připojíte stereo
sluchátka, na obrazovce se objeví
ikona noty n.

Poznámky
Další informace - viz "Párování
a připojení Bluetooth" 3 45
■ Pokud se Bluetooth odpojí během
přehrávaní hudby z telefonu, hudba
bude odpojena. U některých
telefonů Bluetooth se může stát, že
funkce audio streaming nebude
podporována. Mezi sadou
handsfree Bluetooth a funkcí hudby
z telefonu si lze vybrat v daný
okamžik jen jednu funkci.
Například, pokud během
přehrávání hudby přejdete na
Bluetooth handsfree, hudba se
odpojí. Přehrávání hudby z vozidla
není možné, pokud v mobilním
telefonu nejsou uloženy soubory
s hudbou.

■ V případě přehrávání hudby přes
Bluetooth se musí hudba přehrát
alespoň jednou v režimu
hudebního přehrávače mobilního
telefonu nebo zařízení Bluetooth po
připojení jako stereo sluchátka.
Alespoň po jednom přehrání bude
hudební přehrávač hrát
automaticky po vstupu do režimu
přehrávání a automaticky se
zastaví, když režim hudebního
přehrávače skončí. Pokud mobilní
telefon nebo zařízení Bluetooth
není v režimu obrazovky čekání,
nemusí některá zařízení přehrávat
automaticky v režimu přehrávání
hudby přes Bluetooth.
■ Při přehrávání hudby přes
Bluetooth neměňte skladby příliš
rychle.
■ Určitou dobu trvá, než se data
přenesou z mobilního telefonu do
informačního systému. Informační
systém vypouští audio z mobilního
telefonu nebo zařízení Bluetooth
tak, jak je přenášeno.
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■ Pokud mobilní telefon nebo
zařízení Bluetooth nejsou v režimu
obrazovky čekání, nemůže
automaticky přehrávat navzdory
tomu, že došlo k převedení
z režimu přehrávání hudby přes
Bluetooth.
■ Informační systém přenáší pořadí
přehrávání z mobilního telefonu do
režimu přehrávání hudby přes
Bluetooth. Pokud to proběhne
v jiném režimu, přenese zařízení
příkaz k zastavení. V závislosti na
možnostech mobilního telefonu
může nějakou dobu trvat, než se
tento příkaz k přehrání/zastavení
aktivuje.
■ Pokud přehrávání hudby přes
Bluetooth nefunguje, zkontrolujte,
zda je mobilní telefon v režimu
obrazovky čekání.
■ Někdy může být zvuk při
přehrávání hudby přes Bluetooth
přerušovaný.

Smartphone
Podpora aplikací u zařízení
Smartphone
iPod/iPhone
Pokud chcete na zařízení iPod/
iPhone používat aplikace, připojte
iPod/iPhone k USB portu.
Telefon Android
Pokud chcete používat aplikace
u telefonů se systémem Android,
propojte tento telefon a informační
systém pomocí bezdrátových
technologií.
Webové stránky s dalšími
informacemi
Rakousko/německy:
www.chevrolet.at/MyLink
Arménie/arménsky:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Arménie/rusky:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Ázerbajdžán/ázerbajdžánsky
www.az.chevrolet.az/MyLink
Ázerbajdžán/rusky:
www.ru.chevrolet.az/MyLink

Bělorusko/rusky:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgie/vlámsky:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgie/francouzsky:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosna a Hercegovina/chorvatsky:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulharsko/Bulharsko:
www.chevrolet.bg/MyLink
Chorvatsko/chorvatsky:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Kypr/řecky/anglicky:
www.chevrolet.com.cy
Česká republika/česky:
www.chevrolet.cz/MyLink
Dánsko/dánsky:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estonsko/estonsky:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finsko/finsky:
www.chevrolet.fi/MyLink
Francie/francouzsky:
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www.chevrolet.fr/MyLink
Gruzie/gruzínsky:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gruzie/rusky:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Německo/německy:
www.chevrolet.de/MyLink
Řecko/řecky:
www.chevrolet.gr/MyLink
Maďarsko/maďarsky:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island/anglicky:
www.benny.is
Irsko/anglicky:
www.chevrolet.ie/MyLink
Itálie/italsky:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazachstán/kazašsky:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazachstán/rusky:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lotyšsko/lotyšsky:
www.chevrolet.lv/MyLink

Litva/litevsky:
www.chevrolet.lt/MyLink
Lucemburskou/francouzsky:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonie/makedonsky:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta/řecky/anglicky:
www.chevrolet.com.mt
Moldávie/rumunsky:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldávie/rumunsky:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Nizozemí/holandsky:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norsko/norsky:
www.chevrolet.no/MyLink
Polsko/polsky:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugalsko/portugalsky:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumunsko/rumunsky:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusko/rusky:

www.chevrolet.ru/MyLink
Srbsko/srbsky:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovensko/slovensky:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovinsko/srbsky:
www.chevrolet.si/MyLink
Španělsko/španělsky:
www.chevrolet.es/MyLink
Švédsko/švédsky:
www.chevrolet.se/MyLink
Švýcarsko/německy:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Švýcarsko/francouzsky:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Švýcarsko/italsky:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turecko/turecky:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
UK/anglicky:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
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Chybová hlášení na zařízení iPod/
iPhone a řešení situace
Pokud informační systém neaktivuje
aplikaci na vašem zařízení iPod/
iPhone, které je připojeno přes USB
port, zobrazí se chybové hlášení.

■ Váš iPhone je zablokován, =>
Odblokujte svůj iPhone.
■ Zůstala otevřena jiná aktivní
aplikace. => Zavřete jinou aktivní
aplikaci.
■ Nenainstalovali jste aplikaci na svůj
iPhone. => Nainstalujte si aplikaci
na svůj iPhone.
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Pokud na svém zařízení iPhone máte
verzi iOS menší než 4.0, zobrazí se
chybové hlášení.

Aktivujte aplikaci na svém zařízení
iPhone a potom zvolte v informačním
systému nabídku příslušné aplikace.
Pokud informační systém neaktivuje
aplikaci na vašem zařízení
Smartphone, které je připojeno
bezdrátově přes Bluetooth, zobrazí
se chybové hlášení.

■ Resetujte všechna nastavení
související s telefonem a potom
zvolte v informačním systému
nabídku příslušné aplikace.
■ Znovu připojte svůj Smartphone
a informační systém bezdrátově
přes Bluetooth a potom zvolte
v informačním systému nabídku
příslušné aplikace.
■ Jakmile vypnete aplikaci na svém
zařízení Smartphone, obvykle to
chvíli trvá, než se obnoví běžný
provoz. Zkuste aktivovat aplikaci po
cca. 10 ~ 20 sekundách.
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Je-li iPhone připojen k informačnímu
systému přes USB port a informační
systém se připojí k dalšímu telefonu
bezdrátově přes Bluetooth, je možné
přepínat mezi těmito dvěma aplikace
(iPhone a telefon Bluetooth) pomocí
seznamu Smartphone, který se
zobrazí na obrazovce.

2. Stiskněte nastavení. Zobrazí se
nabídka nastavení aplikací.

3. Stisknutím požadované ikony
aplikace skryjete ikonu aplikace,
která byla zobrazena v nabídce
Smartphone. Stisknutím
požadované ikony aplikace
zobrazíte ikonu aplikace, která
byla skryta v nabídce
Smartphone.
4. Stiskněte OK.
Je-li v nabídce Smartphone
aktivována aplikace, je v horní části
výchozí obrazovce nebo na
přehrávané obrazovce aktivována
značka g.

Přehrávání audio
Přehrávač USB
Stisknutím tlačítka iPhone nebo
telefon Bluetooth aktivujete aplikace
přes požadované zařízení.
Zobrazení/skrytí ikon aplikace
v nabídce pro Smartphone
1. Stiskněte ; > Smartphone.
Zobrazí se nabídka Smartphone.

Přehrávání souborů s hudbou
z paměti USB
Připojte k USB portu USB paměť,
která obsahuje soubory s hudbou.
■ Jakmile informační systém dokončí
načítání informací z paměti USB,
spustí se automatické přehrávání.

Externí zařízení
■ Pokud se připojí USB paměť, ze
které nelze data přečíst, zobrazí se
chybová zpráva a informační
systém automaticky přejde na
předchozí funkci audio.

Poznámky
Pokud uživatel chce odstranit paměť
USB, zvolte jinou funkci a potom
odstraňte paměť USB.
Přerušení
Stiskněte = během přehrávání.
Stisknutím tlačítka l budete
v přehrávání pokračovat.
Přehrávání dalšího souboru
Stisknutím tlačítka v spustíte
přehrávání dalšího souboru.

Poznámky
Je-li USB paměť již připojena,
stiskněte ; > audio > Zdroj S
> USB a spustí se přehrávání
souborů USB s hudbou.
Ukončení přehrávání hudebních
souborů USB
1. Stiskněte Zdroj S.
2. Zvolte další funkcí stisknutím
tlačítka AM, FM, AUX nebo
Bluetooth.

Přehrávání předchozího souboru
Stisknutím tlačítka t do 5 sekund
doby přehrávání spustíte přehrávání
předchozího souboru.
Návrat na začátek aktuálního
souboru
Stiskněte t po 5 sekundách doby
přehrávání.
Procházení dopředu nebo dozadu
Pokud během přehrávání podržíte
tlačítko t nebo v stisknuté,
aktivuje se rychlý přesun dozadu
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nebo dopředu. Po uvolnění tlačítka se
bude pokračovat v přehrávání
normální rychlostí.
Opakované přehrávání souboru
Stiskněte r během přehrávání.
■ 1: Opakovaně se přehrává aktuální
soubor.
■ VŠE: Opakovaně se přehrávají
všechny soubory.
■ VYP: Znovu se spustí běžné
přehrávání.
Náhodné přehrávání souboru
Stiskněte s během přehrávání.
■ ZAP: Spustí se náhodné
přehrávání všech souborů.
■ VYP: Znovu se spustí běžné
přehrávání.
Prohlížení informací při přehrávání
souboru
Stisknutím názvu během přehrávání
zobrazíte informace o přehrávaném
souboru.
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Používání nabídky USB pro hudbu
1. Stiskněte MENU během
přehrávání. Počet příslušných
skladeb se zobrazí podle všech
skladeb/složek/interpretů/alb/
žánrů.

■ Zobrazené informace obsahují
jméno, název souboru, název
složky a informace o interpretovi/
albu uložené s písní.
■ Nesprávné informace lze upravit
resp. opravit v informačním
systému.
■ Informace o písních vyjádřené
pomocí speciálních symbolů
a informace v nedostupných
jazycích mohou být zobrazeny jako
d.

3. Podrobnosti - viz "Nastavení
zvuku (nabídka FM/AM/DAB)"
3 16.

Přehrávač iPod/iPhone
2. Stiskněte požadovaný režim.
Nastavení zvuku
1. Stiskněte MENU během
přehrávání.
2. Seznam procházejte pomocí
tlačítka R a S.
Stiskněte nastavení zvuku.

Omezený na modely podporující
připojení zařízení iPod/iPhone.
Přehrávání souborů s hudbou ze
zařízení iPod/iPhone
Připojte k USB portu iPod/iPhone,
který obsahuje soubory s hudbou.
■ Jakmile informační systém dokončí
načítání informací na zařízení iPod/
iPhone, automaticky se spustí
přehrávání od naposledy
přehrávaného místa.
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■ Pokud se připojí zařízení iPod/
iPhone, ze kterého nelze data
přečíst, zobrazí se příslušná
chybová zpráva a informační
systém automaticky přejde na
předchozí funkci audio.

Ukončení přehrávání ze zařízení
iPod/iPhone
1. Stiskněte Zdroj S.
2. Zvolte další funkci stisknutím
tlačítka AM, FM, AUX nebo
Bluetooth.
Poznámky
Pokud uživatel chce odstranit iPod/
iPhone, zvolte jinou funkci
a odstraňte iPod/iPhone.
Přerušení
Stiskněte = během přehrávání.
Stisknutím tlačítka l budete
v přehrávání pokračovat.

Poznámky
Je-li již připojen iPod/iPhone,
stiskněte ; > audio > zdroj S
> iPod a spustí se přehrávání
zařízení iPod/iPhone.

Přehrávání další skladby
Stisknutím tlačítka v spustíte
přehrávání další skladby.
Přehrávání předchozí skladby
Stisknutím tlačítka t do 2 sekund
doby přehrávání spustíte přehrávání
předchozí skladby.
Návrat na začátek aktuální skladby
Stiskněte t po 2 sekundách doby
přehrávání.
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Procházení dopředu nebo dozadu
Pokud během přehrávání podržíte
tlačítko t nebo v stisknuté,
aktivuje se rychlý přesun dozadu
nebo dopředu. Po uvolnění tlačítka se
bude pokračovat v přehrávání
normální rychlostí.
Opakované přehrávání souboru
Stiskněte r během přehrávání.
■ 1: Opakovaně se přehrává aktuální
soubor.
■ VŠE: Opakovaně se přehrávají
všechny soubory.
■ VYP: Znovu se spustí běžné
přehrávání.
Náhodné přehrávání souboru
Stiskněte s během přehrávání.
■ ZAP: Spustí se náhodné
přehrávání všech souborů.
■ VYP: Znovu se spustí běžné
přehrávání.
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Prohlížení informací při přehrávání
skladby
Stisknutím názvu během přehrávání
zobrazíte informace o přehrávané
skladbě.

■ Zobrazené informace obsahují
jméno a interpreta/album uložené
s písní.
■ Nesprávné informace lze upravit
resp. opravit v informačním
systému.
■ Informace o písních vyjádřené
pomocí speciálních symbolů
a informace v nedostupných
jazycích mohou být zobrazeny jako
d.
Používání nabídky zařízení iPod
1. Stiskněte MENU během
přehrávání. Počet příslušných
skladeb se zobrazí podle
playlistů/interpretů/alb/skladeb/
žánrů/skladatelů/audioknih.

2. Stiskněte požadovaný režim.
Nastavení zvuku
1. Stiskněte MENU během
přehrávání.
2. Seznam procházejte pomocí
tlačítka R a S.
Stiskněte nastavení zvuku.

Externí zařízení

3. Podrobnosti - viz "Nastavení
zvuku (nabídka FM/AM/DAB)"
3 16.

Přídavná zařízení
Přehrávání zdroje hudby
z přídavného zařízení
Připojte ke zdířce vstupu AUX
přídavné zařízení, které obsahuje
zdroj hudby. Jakmile informační
systém dokončí načítání informací na
přídavném zařízení, spustí se
automatické přehrávání.

Nastavení zvuku
1. Během přehrávání hudby
z přídavného zařízení stiskněte
nastavení zvuku.
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2. Podrobnosti - viz "Nastavení
zvuku (nabídka FM/AM/DAB)"
3 16.

Bluetooth
Přehrávání hudby přes Bluetooth
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte audio ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte Zdroj S na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka Bluetooth
zvolte režim přehrávání hudby
z připojeného zařízení Bluetooth.
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Návrat na začátek aktuální skladby
Stiskněte t po 2 sekundách doby
přehrávání.
Hledat
Rychlý přesun dopředu nebo dozadu
spustíte stisknutím tlačítka t nebo
v.

Poznámky
Pokud zařízení Bluetooth není
připojené, nelze tuto funkci vybrat.
Přerušení
Stiskněte 6= během přehrávání.
Dalším stisknutím 6= budete
v přehrávání pokračovat.
Přehrávání další skladby
Stisknutím tlačítka v spustíte
přehrávání další hudby.
Přehrávání předchozí skladby
Stisknutím tlačítka t do 2 sekund
doby přehrávání spustíte přehrávání
předchozí skladby.

Poznámky
U některých mobilních telefonů
nemusí být tato funkce
podporována.
Nastavení zvuku
1. Stiskněte k během přehrávání.

Opakované přehrávání hudby
Stiskněte r během přehrávání.
■ 1: Opakovaně se přehrává aktuální
skladba.
■ VŠE: Opakovaně se přehrávají
všechny skladby.
■ VYP: Znovu se spustí běžné
přehrávání.
Poznámky
U některých mobilních telefonů
nemusí být tato funkce
podporována.
Náhodné přehrávání hudby
Stiskněte s během přehrávání.
■ ZAP: Spustí se náhodné
přehrávání všech skladeb.
■ VYP: Znovu se spustí běžné
přehrávání.

2. Podrobnosti - viz "Nastavení
zvuku (nabídka FM/AM/DAB)"
3 16.
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Zobrazování obrázků
Prohlížení obrázku
1. Připojte k USB portu USB paměť,
která obsahuje soubory
s obrázky.
Zobrazí se obrázek.

Poznámky
Je-li USB paměť již připojena,
soubory s obrázky si prohlídnete
stisknutím tlačítka ; > obrázek
a film > Zdroj S > USB (obrázek).
Kvůli vaši bezpečnosti jsou některé
funkce zablokovány, když je vaše
vozidlo v pohybu.
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Zobrazení předchozího nebo
dalšího obrázku

Na obrazovce s obrázkem stiskněte
d nebo c a zobrazí se předchozí
nebo další obrázek.

Otáčení obrázku

Na obrazovce s obrázkem stiskněte
u nebo v a otočte obrázek ve směru
nebo proti směru hodinových ručiček.

Zvětšení obrázku

Na obrazovce s obrázkem stiskněte
w - obrázek se zvětší.

Používání nabídky USB pro
obrázek

2. Stisknutím obrazovky zobrazíte
celou obrazovku. Dalším
stisknutím obrazovky se vrátíte na
předchozí obrazovku.

1. Na obrazovce s obrázkem
stiskněte MENU. Zobrazí se
nabídka USB pro obrázek.

Zobrazení slide show

Na obrazovce s obrázkem stiskněte
t.
■ Spustí se slide show.
■ Stisknutím obrazovky zrušíte
přehrávaní slide show.
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◆ zobrazení hodin/teploty:
Chcete-li zobrazit na celé
obrazovce hodiny a teplotu,
zvolte Zap nebo Vyp.
◆ nastavení zobrazení: Upravuje
se jas a kontrast.
3. Jakmile je nastavení dokončeno,
stiskněte q.

Přehrávání filmů
2. Stiskněte požadovanou nabídku.
◆ seznam souborů obrázků:
Zobrazí se všechny seznamy
souborů s obrázky.
◆ utřídit podle názvu: Zobrazí se
obrázky v pořadí podle názvů.
◆ utřídit podle data: Zobrazí se
obrázky v pořadí podle data.
◆ doba slide show: Vybere se
interval slide show.

Přehrávání souboru s filmem
1. Připojte k USB portu USB paměť,
která obsahuje soubory s filmy.
Film se začne přehrávat.

2. Stiskněte obrazovku - ovládací
lišta se zobrazí nebo skryje.
Dalším stisknutím obrazovky se
vrátíte na předchozí obrazovku.
Poznámky
Je-li USB paměť již připojena,
soubor s filmem spustíte stisknutím
tlačítka ; > obrázek a film > Zdroj
S > USB (film).
Během jízdy není funkce filmu
k dispozici. (Podle dopravních
předpisů je k dispozici pouze, když je
vozidlo zaparkováno).

Externí zařízení
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Návrat na začátek aktuálního
filmu
Stiskněte d po 5 sekundách doby
přehrávání.

Procházení dopředu nebo
dozadu

Přerušení

Stiskněte / během přehrávání.
Stisknutím tlačítka c budete
v přehrávání pokračovat.

Pokud během přehrávání podržíte
tlačítko d nebo c stisknuté, aktivuje
se rychlý přesun dozadu nebo
dopředu. Po uvolnění tlačítka se bude
pokračovat v přehrávání normální
rychlostí.

Prohlížení v režimu celé
obrazovky

Přehrávání dalšího filmu

Stisknutím tlačítka c spustíte
přehrávání dalšího filmu.

Na obrazovce filmu stiskněte x zobrazí se celá obrazovka.
Stisknutím tlačítka x se vrátíte na
předchozí obrazovku.

Přehrávání předchozího filmu

Používání nabídky USB pro film

Stisknutím tlačítka d do 5 sekund
doby přehrávání spustíte přehrávání
předchozího filmu.

1. Na obrazovce filmu stiskněte
MENU. Zobrazí se nabídka USB
pro film.

2. Stiskněte požadovanou nabídku.
◆ seznam souboru filmů: Zobrazí
se všechny seznamy filmů.
◆ zobrazení hodin/teploty:
Chcete-li zobrazit na celé
obrazovce hodiny a teplotu,
zvolte Zap nebo Vyp.
◆ nastavení zobrazení: Upravuje
se jas a kontrast.
◆ nastavení zvuku: Upravuje se
nastavení zvuku. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku (nabídka
FM/AM/DAB)" 3 16.
3. Jakmile je nastavení dokončeno,
stiskněte q.
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Jazyk titulků

2. Stiskněte < nebo >.

Pokud soubor filmu obsahuje jazyk
titulku, uživatel uvidí jazyk titulku.
1. Na obrazovce filmu stiskněte k.

Jazyk audio

Pokud soubor filmu obsahuje jazyk
pro audio, uživatel uvidí jazyk pro
audio.
1. Na obrazovce filmu stiskněte k.

3. Stiskněte l.
Poznámky
Uživatel může nastavit jeden
z jazyků titulků, který je podporován
souborem filmu DivX.
Je-li k dispozici název titulku,
uživatel si tento jazyk může nastavit
nebo jej může zapnout či vypnout.
Poznámky
Vhodný formát titulků: .smi
Název souboru s titulky (.smi) by měl
být stejný jako název souboru
s filmem.
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2. Stiskněte < nebo >.

systém dokončí načítání informací na
přídavném zařízení, spustí se
automatické přehrávání.

Během jízdy není funkce filmu
k dispozici. (Podle dopravních
předpisů je k dispozici pouze, když je
vozidlo zaparkováno).

3. Stiskněte l.
Poznámky
Uživatel může nastavit jeden
z jazyků titulků, který je podporován
souborem filmu DivX.
Je-li k dispozici název titulku,
uživatel si tento jazyk může nastavit
nebo jej může zapnout či vypnout.

Přehrávání filmů z přídavného
zařízení
Připojte ke zdířce vstupu AUX
přídavné zařízení, které obsahuje
zdroj filmu. Jakmile informační

Poznámky
Je-li přídavné zařízení již připojeno,
stiskněte ; > obrázek/film > Zdroj
S > AUX (film) a spustí se
přehrávání filmu z přídavného
zařízení.
V případě zařízení iPod/iPhone
připojte iPod/iPhone ke zdířce
vstupu AUX (k tomu použijte kabel
AUX pro iPod/iPhone) a spustí se
přehrávání souboru s filmem pro
iPod/iPhone.
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Používání nabídky AUX pro film
1. Na obrazovce AUX pro film
stiskněte MENU. Zobrazí se
nabídka AUX.
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2. Stiskněte požadovanou nabídku.
◆ nastavení zvuku: Upravuje se
nastavení zvuku. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku (nabídka
FM/AM/DAB)" 3 16.
◆ zobrazení hodin/teploty:
Chcete-li zobrazit na celé
obrazovce hodiny a teplotu,
zvolte Zap nebo Vyp.
◆ nastavení displeje: Upravuje se
jas a kontrast.
3. Jakmile je nastavení dokončeno,
stiskněte q.

Telefon
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Bluetooth® ................................... 45
Telefon handsfree ........................ 50

Bluetooth®
Základy bezdrátové technologie
Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth
vytváří bezdrátové spojení mezi
dvěma zařízení, která umožňují
propojení přes Bluetooth. Po
výchozím párování se tato dvě
zařízení mohou automaticky připojit
pokaždé, když je zapnete. Bluetooth
umožní bezdrátový přenos informací
mezi telefony Bluetooth, PDA
a ostatními zařízeními v blízkém
dosahu, a to pomocí bezdrátové
telekomunikační technologie na
blízkou vzdálenost s frekvencí 2,45
GHz. Uživatelé ve vozidle s mobilním
telefonem připojeným k systému
mohou telefonovat se systémem
handsfree, přenášet data přes
handsfree a přehrávat soubory
s audio streamingem.
Poznámky
V některých místech mohou
existovat omezení v použití
bezdrátové technologie Bluetooth.
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S ohledem na velký počet zařízení
Bluetooth a verzí firmwaru je možné,
že vaše zařízení bude v případě
připojení Bluetooth reagovat jinak.
V případě nejasností týkajících se
funkcí svého telefonu Bluetooth
nahlédněte do příručky ke svému
zařízení.

Párování a připojení Bluetooth
Chcete-li používat funkci Bluetooth,
zkontrolujte, zda je tato funkce na
vašem zařízení Bluetooth zapnuta.
Viz Uživatelská příručka k zařízení
Bluetooth.
Pokud v informačním systému není
párované zařízení k dispozici
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte telefon ve výchozí
nabídce a potom stiskněte Ano.
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4. Stisknutím požadovaného
zařízení provede spárovaní
vybraných zařízení na obrazovce.
◆ Je-li podporována funkce SSP
(Secure Simple Pairing),
stiskněte Ano na vyskakovací
obrazovce svého zařízení
Bluetooth a na informačním
systému.

3. Stisknutím tlačítka Hledat
Bluetooth zařízení vyhledáte
telefony Bluetooth.

5. Po úspěšném spárování zařízení
Bluetooth a informačního
systému se na informačním
systému zobrazí obrazovka
telefonu.

◆ Pokud funkce SSP (Secure
Simple Pairing) není
podporována, zadejte kód PIN
na svém zařízení podle
obrazovky Informace.

Telefon
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Poznámky
Pokud některé ze zařízení Bluetooth
bylo již připojeno k informačnímu
systému, informační systém
provede automatické připojení.
Pokud však na svém zařízení
Bluetooth nastavení Bluetooth
vypnete, na informačním systému
se zobrazí zpráva o poruše.

Pokud spojení nebude navázáno,
na informačním systému se
objeví chybové hlášení.
Poznámky
Pokud jsou zařízení Bluetooth
a informační systém úspěšně
spárovány, automaticky se stáhne
telefonní seznam. U některých
telefonů se však může stát, že se
telefonní seznam nestáhne
automaticky. V tomto případě
pokračujte stáhnutím telefonního
seznamu na svém telefonu.

Pokud v informačním systému je
spárované zařízení k dispozici
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte nastavení připojení
> nastavení bluetooth > párovat
zařízení.
4. Na obrazovce párování zařízení
stiskněte zařízení, které chcete
spárovat, a potom pokračujte
krokem 6. Pokud na obrazovce
párování zařízení není uvedeno
zařízení, které chcete spárovat,
stiskněte Hledat zařízení
Bluetooth a vyhledejte
požadované zařízení.

5. Stisknutím požadovaného
zařízení provede spárovaní
vybraných zařízení na obrazovce.
◆ Je-li podporována funkce SSP
(Secure Simple Pairing),
stiskněte Ano na vyskakovací
obrazovce svého zařízení
Bluetooth a na informačním
systému.
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◆ Připojený telefon je zvýrazněn
značkou y.
◆ Značka nh znamená, že je
aktivována funkce handsfree
a hudba z telefonu.
◆ Značka h znamená, že je
aktivována pouze funkce
handsfree.
◆ Značka n znamená, že je
aktivována pouze hudba
Bluetooth.
◆ Pokud funkce SSP (Secure
Simple Pairing) není
podporována, zadejte kód PIN
na svém zařízení podle
obrazovky Informace.

6. Jakmile se vaše zařízení
Bluetooth a informační systém
úspěšně spárují, na obrazovce
párování zařízení se zobrazí nh.

Poznámky
Pokud jsou zařízení Bluetooth
a informační systém úspěšně
spárovány, automaticky se stáhne
telefonní seznam. U některých
telefonů se však může stát, že se
telefonní seznam nestáhne
automaticky. V tomto případě
pokračujte stáhnutím telefonního
seznamu na svém telefonu.
Poznámky
Informační systém může
zaregistrovat až pět zařízení
Bluetooth.

Telefon
Poznámky
Pokud připojení není úspěšné, na
informačním systému se zobrazí
chybová zpráva.

Kontrola připojeného zařízení
Bluetooth
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte nastavení připojení
> nastavení bluetooth > párovat
zařízení.
4. Je-li spárované zařízení
připojeno, zobrazí se s h.

Odpojení zařízení Bluetooth
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Připojení zařízení Bluetooth

1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte nastavení připojení
> nastavení bluetooth > párovat
zařízení.
4. Stiskněte název zařízení, které
chcete odpojit.

1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte nastavení připojení
> nastavení bluetooth > párovat
zařízení.
4. Stiskněte název zařízení, které
chcete připojit.

5. Stiskněte OK.

5. Stiskněte OK.
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Vymazání zařízení Bluetooth

Pokud už dané zařízení Bluetooth
nebudete používat, můžete je
vymazat.
1. Stiskněte ; na ovládacím
panelu.
2. Stiskněte nastavení ve výchozí
nabídce.
3. Stiskněte nastavení připojení
> nastavení bluetooth > párovat
zařízení.
4. Stiskněte Ods.

Telefon handsfree
Volání zadáním čísla telefonu
1. Pomocí klávesnice na obrazovce
telefonu zadejte číslo telefonu.

2. Stiskněte y na obrazovce nebo
yw na dálkovém ovládání na
volantu.

5. Stiskněte Ano.

Poznámky
Pokud stisknete špatné číslo,
stisknutím tlačítka ⇦ vymažete
v zadaném čísle vždy jednu číslici.
Další možností je stisknout a podržet
⇦, čímž se vymažou všechny číslice
v zadaném čísle.

Přepnutí hovoru na mobilní
telefon (soukromý režim)
1. Pokud chcete přepnout hovor na
mobilní telefon, a nikoliv na
handsfree ve vozidle, stiskněte m.

2. Pokud chcete přepnout hovor
zpět na handsfree, znovu
stiskněte m. Hovor se přepne na
handsfree.

Zapnutí a vypnutí mikrofonu

Mikrofon můžete zapnout a vypnout
stisknutím tlačítka n.

Telefon
Volání pomocí opakované volby

Na dálkovém ovládání na volantu
stiskněte yw, aby se zobrazil seznam
hovorů. Další možností je podržet
tlačítko y na obrazovce telefonu.
Poznámky
Pokud není k dispozici historie
hovoru, opětovné vytáčení nelze
použít.

Příjem hovorů
1. Když na mobilní telefon připojený
přes Bluetooth přijde telefonní
hovor, bude přehrávaná skladba
přerušena, telefon zazvoní a na
displeji se objeví příslušné
informace.

2. Chcete-li převzít telefonický
hovor, stiskněte yw na dálkovém
ovládání na volantu nebo
stiskněte na
obrazovce Akceptovat.
Chcete-li odmítnout hovor,
stiskněte @n na dálkovém
ovládání na volantu nebo
stiskněte na
obrazovce Odmítnout.

Používání menu telefonního
seznamu
1. Stiskněte telefonní seznam na
obrazovce telefonu.
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2. Pomocí tlačítek R a S
procházejte jednotlivé položky
v seznamu.
3. Zvolte v telefonním seznamu
kontakt, na který chcete zavolat.

4. Stisknutím volejte na toto číslo.

Hledání záznamů v telefonním
seznamu
1. Stiskněte telefonní seznam na
obrazovce telefonu.

2. Stiskněte o na
obrazovce telefonního seznamu.

Telefon
3. Pomocí klávesnice zadejte
jméno, které chcete hledat.
Podrobnosti - viz "Hledání jména"
3 50.
4. Zvolte v telefonním seznamu
kontakt, na který chcete zavolat.

5. Stisknutím volejte na toto číslo.
Poznámky
Pokud jsou zařízení Bluetooth
a informační systém úspěšně
spárovány, automaticky se stáhne
telefonní seznam. U některých
telefonů se však může stát, že se
telefonní seznam nestáhne

automaticky. V tomto případě
pokračujte stáhnutím telefonního
seznamu na svém telefonu.
Hledání jména
Například, když uživatel hledá jméno
"Alex":
1. Stisknutím tlačítka abc zvolíte
první znak.
Na obrazovce telefonního
seznamu se zobrazí jména, která
obsahují "a", "b" a "c".
2. Stisknutím tlačítka jkl zvolte druhý
znak.
Na obrazovce telefonního
seznamu se zobrazí jména, která
obsahují "j", "k" a "l".
3. Stisknutím tlačítka def zvolte třetí
znak.
Na obrazovce telefonního
seznamu se zobrazí jména, která
obsahují "d", "e" a "f".
4. Stisknutím tlačítka wxyz zvolte
čtvrtý znak.
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Na obrazovce telefonního
seznamu se zobrazí jména, která
obsahují "w", "x", "y" a "z".
5. Čím více písmen ve jméně se
zadává, tím je seznam možných
jmen kratší.

Volání pomocí historie hovorů
1. Stiskněte historii hovoru na
obrazovce telefonu.
2. Stiskněte a, b nebo c.

(Vytáčený hovor)
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Telefon
Zvolte hovor pomocí čísel
rychlého vytáčení

(Zmeškaný hovor)

(Přijatý hovor)
3. Zvolte v telefonním seznamu
kontakt, na který chcete zavolat.

Pomocí klávesnice na obrazovce
telefonu stiskněte a podržte číslo
rychlého vytáčení.
K rychlému vytáčení lze použít pouze
čísla rychlého vytáčení, která jsou
uložena v mobilním telefonu. Pro
rychlou volbu lze použít čísla
obsahující až 2 číslice.
V případě čísel rychlé volby s 2
číslicemi hovor s číslem rychlé volby
aktivujete stisknutím a podržením 2.
číslice.

Telefon
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Všeobecné informace
Informační systém zajišťuje ve
vašem voze zábavu pomocí
nejmodernější technologie.
Rádio lze snadno spustit tak, že
vyberete některou z 36 rozhlasových
stanic FM, AM a DAB (Digital Audio
Broadcasting) pomocí tlačítka
předvolby [1~6] na každé z šesti
stránek. DAB je k dispozici jen
u modelu 1/2-A.
Vestavěný přehrávač CD může
přehrávat audio CD a MP3 (WMA)
disky a přehrávač USB může
přehrávat připojená zařízení USB
nebo iPod.
Funkce telefonního připojení pomocí
Bluetooth umožňuje použití
bezdrátových hands-free telefonních
hovorů i hudebního přehrávače
v telefonu. Připojení k telefonu přes
Bluetooth funguje pouze u modelu
1/2-A.
Připojte ke vstupu externího zvuku
přenosný hudební přehrávač
a užívejte si čistý zvuk informačního
systému.

Digitální zvukový procesor obsahuje
řadu předvolených režimů ekvalizéru
a umožňuje tak optimalizovat zvuk.
Systém lze snadno nastavit pomocí
pečlivě navrženého seřizovacího
zařízení, chytrého zobrazovacího
zařízení a multifunkčního regulátoru.
■ Oddíl "Přehled" nabízí jednoduchý
přehled funkcí informačního
systému a shrnutí všech
regulačních zařízení.
■ Oddíl "Obsluha" vysvětluje
základní ovládání informačního
systému.

Displej

Úvod

Displej se může lišit od manuálního
displeje, protože většina displejů se
liší podle nastavení zařízení
a specifikace vozidla.

Ochrana proti odcizení
Informační systém má v sobě
nainstalovaný elektronický
bezpečnostní systém, který chrání
před krádeží.
Informační systém funguje pouze ve
vozidle, v němž byl poprvé
nainstalován, a nemohou ho používat
lidé, kteří ho ukradli.
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Přehled ovládacích prvků
Typ 1

Úvod
Typ 1-A: rádio/DAB + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Typ 1-B: rádio + CD/MP3 + AUX
1. Displej
Zobrazení stavu přehrávání/
příjmu/nabídky a informací.
2. Tlačítko POWER/VOLUME
s ovládacím knoflíkem
◆ Stisknutím tohoto tlačítka se
zapne/vypne napájení.
◆ Tímto ovládacím knoflíkem
otočte pro nastavení celkové
hlasitosti.
3. Tlačítka PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Některé z těchto tlačítek
přidržte, pokud chcete přidat
aktuální rozhlasovou stanici na
současnou stránku oblíbených
stanic.
◆ Některé z těchto tlačítek
stiskněte, pokud chcete vybrat
kanál, který je s tímto tlačítkem
spojený.
4. Tlačítko EJECT
Stiskněte toto tlačítko a vyjměte
disk.

5. Štěrbina pro disk
Je to štěrbina, do které se
zasouvají a vysouvají kompaktní
disky.
6. Tlačítko FAVOURITE [FAV1-2-3]
Toto tlačítko stiskněte pro volbu
stránky s uloženými oblíbenými
kanály.
7. Tlačítko INFORMATION [INFO]
◆ Toto tlačítko stiskněte pro
zobrazení informací o souboru
při používání režimů přehrávání
CD/MP3/USB/iPod.
◆ Pokud je zvolená funkce rádia,
zobrazí informace o rozhlasové
stanici a aktuálně hrané písni.
8. Tlačítka dSEEKc
◆ Tato tlačítka stiskněte, pokud
používáte rádio nebo DAB pro
automatické vyhledávání stanic
s čistým příjmem. Můžete
manuálně nastavit vysílací
frekvenci tak, že tato tlačítka
přidržíte.
◆ Tato tlačítka stiskněte, když
používáte režimy přehrávání
CD/MP3/USB/iPod a chcete

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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okamžitě přehrát předchozí
nebo další skladbu.
Tato tlačítka můžete přidržet
pro rychlé převinutí právě
hraných písní zpět/dopředu.
Tlačítko CD/AUX
Toto tlačítko stiskněte pro volbu
audiofunkce CD/MP3/AUX nebo
USB/iPod/Bluetooth.
Tlačítko RADIO BAND
Stisknutím tohoto tlačítka zvolte
rádio FM/AM nebo DAB.
Tlačítko TP
Při používání funkce FM RDS
zapne nebo vypne funkce TP
(dopravní zpravodajství).
Tlačítko CONFIG
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete
nabídku Nastavení.
Tlačítko TONE
Toto tlačítko stiskněte pro
nastavení/volbu režimu nastavení
zvuku.
Tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem
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◆ Toto tlačítko stiskněte pro
zobrazení aktuálně fungující
nabídky nebo volbu/použití
obsahu nastavení a hodnot
nastavení.
◆ Otočte ovládacím knoflíkem pro
posun/změnu obsahu
nastavení nebo hodnot
nastavení.
15. Port AUX
K tomuto portu připojte externí
zvukové zařízení.
16. Tlačítko PBACK
◆ Zrušení zadaného záznamu
nebo návrat do předchozí
nabídky.
17. Tlačítko TELEFON/ZTLUMIT
◆ Toto tlačítko stiskněte pro
aktivaci telefonu Bluetooth
(pouze u modelu typu 1-A) nebo
pro zapnutí či vypnutí funkce
ztlumení (pouze u modelu typu
1-B).
◆ Tlačítko přidržte pro zapnutí
nebo vypnutí funkce ztlumení
(pouze model typu 1-A).

Úvod
Typ 2
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Typ 2-A: rádio + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Typ 2-B: rádio + CD/MP3 + AUX
1. Displej
Zobrazení stavu přehrávání/
příjmu/nabídky a informací.
2. Tlačítko POWER/VOLUME
s ovládacím knoflíkem
◆ Stisknutím tohoto tlačítka se
zapne/vypne napájení.
◆ Tímto ovládacím knoflíkem
otočte pro nastavení celkové
hlasitosti.
3. Tlačítka PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Některé z těchto tlačítek
přidržte, pokud chcete přidat
aktuální rozhlasovou stanici na
současnou stránku oblíbených
stanic.
◆ Některé z těchto tlačítek
stiskněte, pokud chcete vybrat
kanál, který je s tímto tlačítkem
spojený.
4. Tlačítko EJECT
Stiskněte toto tlačítko a vyjměte
disk.

5. Štěrbina pro disk
Je to štěrbina, do které se
zasouvají a vysouvají kompaktní
disky.
6. Tlačítko FAVOURITE [FAV1-2-3]
Toto tlačítko stiskněte pro volbu
stránky s uloženými oblíbenými
kanály.
7. Tlačítko INFORMATION [INFO]
◆ Toto tlačítko stiskněte pro
zobrazení informací o souboru
při používání režimů přehrávání
CD/MP3/USB/iPod.
◆ Pokud je zvolená funkce rádia,
zobrazí informace o rozhlasové
stanici a aktuálně hrané písni.
8. Tlačítka dSEEKc
◆ Tato tlačítka stiskněte, pokud
používáte rádio pro
automatické vyhledávání stanic
s čistým příjmem. Můžete
manuálně nastavit vysílací
frekvenci tak, že tato tlačítka
přidržíte.
◆ Tato tlačítka stiskněte, když
používáte režimy přehrávání
CD/MP3/USB/iPod a chcete

9.

10.

11.

12.

13.

14.

okamžitě přehrát předchozí
nebo další skladbu.
Tato tlačítka můžete přidržet
pro rychlé převinutí právě
hraných písní zpět/dopředu.
Tlačítko CD/AUX
Toto tlačítko stiskněte pro volbu
audiofunkce CD/MP3/AUX nebo
USB/iPod/Bluetooth.
Tlačítko RADIO BAND
Pro volbu FM nebo AM rádia
stiskněte toto tlačítko.
Tlačítko TP
Při používání funkce FM RDS
zapne nebo vypne funkce TP
(dopravní zpravodajství).
Tlačítko CONFIG
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete
nabídku Nastavení.
Tlačítko TONE
Toto tlačítko stiskněte pro
nastavení/volbu režimu nastavení
zvuku.
Tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem

Úvod
◆ Toto tlačítko stiskněte pro
zobrazení aktuálně fungující
nabídky nebo volbu/použití
obsahu nastavení a hodnot
nastavení.
◆ Otočte ovládacím knoflíkem pro
posun/změnu obsahu
nastavení nebo hodnot
nastavení.
15. Port AUX
K tomuto portu připojte externí
zvukové zařízení.
16. Tlačítko PBACK
◆ Zrušení zadaného obsahu
nebo návrat do předchozí
nabídky.
17. Tlačítko TELEFON/ZTLUMIT
◆ Toto tlačítko stiskněte pro
aktivaci telefonu Bluetooth
(pouze u modelu typu 2-A) nebo
pro zapnutí či vypnutí funkce
ztlumení (pouze u modelu typu
2-B).
◆ Tlačítko přidržte pro zapnutí
nebo vypnutí funkce ztlumení
(pouze model typu 2-A).

Ovládací prvky zvukového
systému na volantu
Ovládací prvky zvukového systému
na volantu, typ 1: možnost

1. Tlačítko Ztlumit/zavěsit
Toto tlačítko stiskněte v jakémkoli
režimu přehrávání hudby pro
zapnutí a vypnutí funkce
ztlumení. V případě obsazeného
telefonu můžete toto tlačítko
stisknout pro zamítnutí hovorů pro
ukončení hovoru.
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2. Tlačítko Volat
◆ Toto tlačítko stiskněte pro přijetí
volání nebo vstup do režimu
opakované volby.
◆ Tlačítko přidržte pro zadání
protokolu volaných čísel nebo
přecházejte při telefonátu
z režimu hands-free do režimu
soukromého hovoru.
3. Tlačítko/ovládací knoflík Zdroj
[dSRCc]
◆ Toto tlačítko stiskněte pro volbu
režimu přehrávání zvuku.
◆ Pro změnu registrovaných
rozhlasových stanic nebo
změnu přehrávané hudby
otočte ovládacím knoflíkem.
4. Tlačítka Hlasitost [+ -]
◆ Stisknutím tlačítka + hlasitost
zvýšíte.
◆ Stisknutím tlačítka - hlasitost
snížíte.
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Úvod

Ovládací prvky zvukového systému
na volantu, typ 2: možnost

◆ Toto tlačítko stiskněte pro volbu
režimu přehrávání zvuku.
◆ Pro změnu registrovaných
rozhlasových stanic nebo
změnu přehrávané hudby
otočte ovládacím knoflíkem.
4. Tlačítka Hlasitost [+ -]
◆ Stisknutím tlačítka + hlasitost
zvýšíte.
◆ Stisknutím tlačítka - hlasitost
snížíte.

Obsluha
1. Tlačítko Ztlumit/zavěsit
Pro zapnutí a vypnutí funkce
ztlumení stiskněte tlačítko.
2. Nedostupné
3. Tlačítko/ovládací knoflík Zdroj
[dSRCc]

Tlačítka a ovládací prvky

Informační systém se ovládá pomocí
funkční tlačítek, multifunkčního
ovládacího knoflíku a nabídky
uvedené na displeji.
Tlačítka a ovládací prvky, které
systém používá.
■ Tlačítka a ovládací knoflík
informačního systému
■ Tlačítka dálkového ovládání na
volantu

Zapínání/vypínání systému

Pro zapnutí systému stiskněte
tlačítko POWER/VOLUME.
Po zapnutí začne hrát původně
vybraná rozhlasová stanice nebo
píseň. (V závislosti na zařízení se ale
bude lišit od Bluetooth audia.)
Pro vypnutí systému stiskněte tlačítko
POWER/VOLUME.

Úvod
Automatické vypnutí

Když je spínač zapalování (klíč
zapalování) v poloze vypnuto, zapne
se informační systém automaticky po
zapnutí informačního systému
pomocí tlačítka POWER/VOLUME
po deseti minutách od poslední
operace uživatele.

Ovládání hlasitosti

■ Pomocí knoflíku dálkového
ovládání na volantu stiskněte
tlačítka VOLUME [+/-] a nastavte
hlasitost.
■ Je uvedena aktuální hlasitost.
■ Při zapnutí informačního systému
se hlasitost nastaví na předchozí
zvolenou hodnotu (pokud je nižší
než maximální počáteční hlasitost).

Nastavení zvuku

V nabídce Nastavení zvuku lze
nastavit vlastnosti zvuku různě podle
FM/AM/DAB audia a podle funkcí
každého audiopřehrávače.

Automatické řízení hlasitosti

Jakmile začne fungovat nastavení
hlasitosti v závislosti na rychlosti
vozu, bude hlasitost automaticky
řízená podle rychlosti vozidla, aby
vyvážila hluk motoru a pneumatik.
(Viz Nastavení systému → Nastavení
rádia → Automatická hlasitost).

Omezení hlasitosti vysokou
teplotou
Pro nastavení hlasitosti otočte
ovládacím knoflíkem POWER/
VOLUME.
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Pokud je vnitřní teplota rádia velmi
vysoká, omezí informační systém
ovladatelnou maximální hlasitost.
V případě potřeby hlasitost
automaticky klesne.

Při používání příslušného režimu
fungování stiskněte tlačítko TONE.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE vyberte požadovaný
režim ovládání zvuku a potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
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Úvod

Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE vyberte požadovanou
hodnotu ovládání zvuku a potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Dlouhým stisknutím tlačítka MENUTUNE v režimu konfigurace zvuku lze
inicializovat aktuálně vybranou
hodnotu nebo dlouhým stisknutím
tlačítka TONE lze inicializovat
všechny položky v režimu
konfigurace zvuku.

Nastavení zvuku
■ Basy: Nastavení hladiny basů od
-12 do +12.
■ Střední rozsah: Nastavení hladiny
středního rozsahu od -12 do +12.
■ Výšky: Nastavení hladiny výšek od
-12 do +12.
■ Dopředu/dozadu: Nastavení
vyvážení předního/zadního
reproduktoru od předních 15 po
zadních 15 v modelu vozu
s šestireproduktorovým systémem.
■ Vpravo/vlevo: Nastavení vyvážení
levého/pravého reproduktoru od
levých 15 po pravých 15.
■ EQ (ekvalizér): Výběr nebo vypnutí
stylu zvuku (VYP ↔ Pop ↔ Rock
↔ Klasika ↔ Mluvené slovo
↔ Country).

Volba funkce
FM/AM nebo DAB rádio

Pro volbu FM/AM nebo DAB rádia
stiskněte tlačítko RADIO BAND.
Pro otevření nabídky FM, AM nebo
DAB, která obsahuje nabídku pro
volbu rozhlasových stanic, stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

Úvod
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
audiopřehrávání nebo vstup
externího zvuku (AUX)

Pro přepnutí mezi funkcemi
audiopřehrávače, AUX funkcí pro
disky CD/MP3 nebo připojený USB
nebo iPod, Bluetooth audiopřehrávač
opakovaně stiskněte tlačítko CD/
AUX. (MP3/CD → USB → iPod → BT
Audio → AUX → CD/MP3 →....)
Pomocí knoflíku dálkového ovládání
na volantu stiskněte Zdroj [dSRCc]
pro volbu požadovaného režimu.
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Bluetooth zařízení pro telefon
s hands-free

Pro otevření nabídky pro příslušnou
funkci nebo příslušné zařízení (kromě
Bluetooth audia) stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.

Stisknutím tlačítka TELEFON/
ZTLUMIT zvolte funkci Bluetooth pro
telefon s handsfree (pouze pro
modely A typu 1/2).
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Úvod

Pro otevření Bluetooth s nabídkou
příslušné funkce stiskněte tlačítko
TELEFON/ZTLUMIT.

Personalizace
Hlavní tlačítka / ovládací knoflík
Tlačítka a ovládací knoflík, používané
v nabídce Nastavení:
(12) Tlačítko CONFIG
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete
nabídku Nastavení.

(14) Tlačítko MENU-TUNE
s ovládáním
■ Pro přechod do nabídky nebo na
položku nastavení otočte
ovládacím knoflíkem.
■ Toto tlačítko stiskněte pro volbu/
vstup na podrobnou ovládací
obrazovku aktuální nabídky nebo
položky.
(16) Tlačítko P BACK
Zrušení zadané položky nebo návrat
na předchozí obrazovku / do
předchozí nabídky.

[Příklad] Nastavení → Čas Datum
→ Nastavit datum: 23. ledna 2012

Jak používat nabídku nastavení
pro personalizaci

Stisknutím tlačítka CONFIG otevřete
nabídku Nastavení.
Po prohlédnutí tabulky s informacemi
o nabídce nastavení na další stránce
otočte knoflíkem MENU-TUNE pro
přechod do požadované nabídky
nastavení a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.

■ Nabídky a funkce nastavení se
mohou lišit podle modelu vozu.
■ Odkaz: Tabulka s informacemi pro
dále zobrazenou nabídku
Nastavení.

Úvod

■ Uvádí podrobný seznam příslušné
nabídky nastavení nebo fungující
stav.
■ Pokud je v příslušném podrobném
seznamu další podrobný seznam,
můžete tento postup zopakovat.

Pro získání požadované hodnoty
nastavení nebo fungujícího stavu
otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
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■ Pokud je příslušný podrobný
seznam vytvořený z několika
položek, pak tento postup
zopakujte.
■ Nastavení/zadání příslušné
hodnoty nastavení nebo fungující
stav se změní.
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Úvod

Informace k nastavení
[Jazyky]

[Čas Datum]

MM/DD/RRRR: leden 23, 2012
■ Synchronizace hodin RDS: Zvolte
Zap nebo Vyp
[Nastavení rádia]

Zvolte požadovaný jazyk.

Nastavení času: Manuální nastavení
hodin a minut v aktuálním čase.
■ Nastavení data: Manuální
nastavení aktuálního roku/měsíce/
data.
■ Nastavení formátu času: Zvolte
12hodinový nebo 24 hodinový
formát.
■ Nastavení formátu data: Nastavte
formát zobrazení data.
RRRR.MM.DD: 2012, leden 23.
DD/MM/RRRR: 23. ledna 2012

■ Automatické řízení hlasitosti:
Nastavení vypnutí/nízké/střední/
vysoké.
■ Maximální hlasitost při spouštění:
Manuální nastavení max. limitu pro
hlasitost při spouštění.
■ Oblíbené rozhlasové stanice:
Manuální nastavení čísel stránek
oblíbených stanic.

Úvod
■ Stanice AS: Pro každé rádio
nastavte položku Automaticky
uložené stanice.
■ Možnosti RDS: Nastavení
možností RDS.
- RDS: Zap/Vyp (aktivace
a deaktivace funkce RDS).
- Regionální: - Zap/Vyp (aktivace
a deaktivace funkce Regionální
vysílání).
- Zastavení posuvu textu: Zap/Vyp
(aktivace a deaktivace funkce
Zastavení posuvu textu).
- Hlasitost TA: Nastavení hlasitosti
TA.
■ Nastavení hlasitosti TA. Nastavení
DAB:
- Automatické propojení kompletů:
Zap/Vyp (aktivace a deaktivace
funkce Automatické propojení
kompletů).
- Automatické propojení DAB-FM:
Zap/Vyp (aktivace a deaktivace
funkce Automatické propojení
DAB-FM).

- Dynamická adaptace audia: Zap/
Vyp (aktivace a deaktivace funkce
Dynamická adaptace audia).
- Výběr pásma: Zvolte Obě, Pásmo
L nebo Pásmo III.
[Nastavení Bluetooth]

Bluetooth: Vstupte do nabídky
Nastavení Bluetooth.
■ Aktivace: Zvolte Zap nebo Vyp.
■ Seznam zařízení: Volba
požadovaného zařízení a volba/
připojení/oddělení nebo vymazání.
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■ Párování zařízení: Pokus
o spárování nového zařízení
Bluetooth.
■ Změna kódu Bluetooth: Manuální
změna/nastavení kódu Bluetooth.
■ Obnova továrního nastavení:
Obnovení počátečních
nastavených hodnot zpět na
nastavení z výroby.
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Rádio

Rádio
Používání ..................................... 74
Rádiový informační systém
(RDS) ........................................... 81
Pevná anténa .............................. 85

Používání
Před použitím rádia FM, AM
nebo DAB
Hlavní tlačítka / ovládací knoflík
(10) Tlačítko RADIO BAND
Stisknutím tohoto tlačítka zvolte rádio
FM, AM nebo DAB.
(14) Tlačítko MENU-TUNE
s ovládáním
■ Zapnutí tohoto tlačítka/ovládacího
knoflíku pro ruční nalezení vysílací
frekvence.
■ Stiskněte toto tlačítko/ovládací
knoflík pro vstup na obrazovku
s nabídkou aktuálního režimu.
(16) Tlačítko P BACK
Zrušení zadané položky nebo návrat
na předchozí obrazovku / do
předchozí nabídky.

(8) Tlačítka dSEEKc
■ Stiskněte toto tlačítko pro
automatické vyhledání dostupných
rozhlasových stanic nebo stanic
DAB.
■ Přidržte toto tlačítko pro změnu
rozhlasové frekvence nebo
frekvence DAB dle přání a potom
ho pusťte, aby se zastavilo na
aktuální frekvenci.
(6) Tlačítko OBLÍBENÉ [FAV1-2-3]
Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete
procházet stránky uložených
oblíbených rozhlasových stanic nebo
stanic DAB.
(3) Tlačítka PŘEDVOLBA [1 ~ 6]
■ Podržte kterékoli z těchto tlačítek
předvoleb pro uložení aktuální
rozhlasové stanice pod tímto
tlačítkem.
■ Stiskněte toto tlačítko pro volbu
stanice uložené pod tlačítkem
předvolby.
(11) Tlačítko TP
Při používání funkce FM RDS zapne
nebo vypne funkce TP TP (dopravní
zpravodajství).

Rádio
(7) Tlačítko INFORMACE [INFO]
Zobrazí se informace o dané
rozhlasové stanici nebo rádiu DAB.
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Automatické vyhledávání rozhlasové
stanice

Automatické vyhledávání
komponentu služby DAB

Pro automatické vyhledání
dostupných rozhlasových stanic
s dobrým příjmem stiskněte tlačítka
dSEEKc.

Stisknutím tlačítek dSEEKc
automaticky vyhledáte dostupný
komponent služby DAB v aktuálním
kompletu.
Chcete-li vynechat předchozí/další
komplet, stiskněte tlačítka dSEEKc.

Poslech rádia nebo stanice DAB
Výběr rádia nebo režimu DAB

Pro volbu FM/AM nebo DAB pro rádio
opakovaně tiskněte tlačítko RADIO
BAND.
Bude přijata původně zvolená
vysílací stanice.
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Rádio

Hledání rozhlasové stanice

Hledání kompletu DAB

Připojení služby DAB

Pro rychlou změnu frekvence přidržte
tlačítka dSEEKc a potom tlačítko na
požadované frekvenci uvolněte.

Stisknutím a podržením tlačítek
dSEEKc automatický vyhledáte
dostupný komponent služby DAB
s dobrým příjmem.

(DAB-DAB zap/DAB-FM vyp)

(DAB-DAB vyp/DAB-FM zap)

Rádio
Manuální naladění rozhlasové
stanice

(DAB-DAB zap/DAB-FM zap)
Pokud nastavíte automatické
propojování DAB-FM na aktivní
a signál služby DAB je slabý,
informační systém automaticky
přijímá propojený komponent služby
(viz Nastavení → Nastavení rádia
→ Nastavení DAB → Automatické
propojení DAB-FM).

Pro ruční nalezení požadované
vysílací frekvence otočte ovládacím
knoflíkem MENU-TUNE.
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Manuální naladění stanice DAB

V režimu DAB stiskněte tlačítko
MENU-TUNE pro vstup do nabídky
DAB.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE vyberte manuální
ladění DAB a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE manuálně nalaďte
požadovanou vysílací frekvenci
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.
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Rádio

Využití seznamu stanic DAB

Zobrazení informací služby DAB

Používání tlačítek předvoleb
Uložení tlačítka předvolby

Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE zobrazíte seznam
stanic DAB.
■ Zobrazí se informace o seznamu
stanic DAB.
■ Je-li seznam stanic DAB prázdný,
automaticky se spustí aktualizace
seznamu stanic DAB.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a přejděte do požadovaného
seznamu a potom pro získání
příslušného vysílacího kanálu
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.

Opakovaným tisknutím tlačítka
INFORMACE [INFO] zvolte
požadovaný režim zobrazení
informací ze stanice DAB.
Zobrazí se vysílací informace číslo
1 zvolené přednastavené stránky
FAV (Oblíbené).

Pro volbu požadované stránky
uložených oblíbených stanic
stiskněte tlačítko FAVOURITE
[FAV1-2-3].
Pro uložení aktuální rozhlasové
stanice nebo stanice DAB pod
příslušným tlačítkem vybrané stránky
oblíbených stanic přidržte některé
z tlačítek předvoleb [1 ~ 6].

Rádio
■ Lze uložit až tři stránky oblíbených
stanic a každá stránka může
obsahovat až šest rozhlasových
stanic nebo stanic DAB.
■ Lze nastavit počet používaných
stránek oblíbených stanic
v Nastavení systému → Nastavení
rádia → Oblíbené stanice (max.
číslo oblíbené stránky).
■ Pokud je nová rozhlasová stanice
uložena pod některým původně
obsazeným tlačítkem předvolby
PRESET [1 ~ 6], bude jeho původní
obsah smazán a nahrazen novou
rozhlasovou stanicí nebo stanici
DAB, která se uloží pod tímto
číslem.
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Přímý poslech tlačítka předvolby

Použití nabídky DAB nebo rádia

Opakovaným tisknutím tlačítka
FAVOURITE [FAV1-2-3] zvolíte
požadovanou přednastavenou
stránku FAV.
Zobrazí se vysílací informace číslo
1 zvolené přednastavené stránky
FAV (Oblíbené).
Stisknutím tlačítka PRESET [1 ~ 6]
spustíte přímý poslech rozhlasové
stanice/stanice DAB uložené pod
tímto tlačítkem.

Stisknutím tlačítka MENU-TUNE
zobrazíte nabídku rádia nebo
nabídku DAB.
Pro přechod na požadovanou volbu
nabídky otočte ovládacím knoflíkem
MENU-TUNE a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE. Vyberete tak
příslušnou položku nebo zobrazíte
podrobnou nabídku položky.
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Rádio

Nabídka FM/AM/DAB → Seznamy
oblíbených stanic

Nabídka FM/AM → Seznam stanic
FM/AM

Nabídka FM/DAB → Seznam
kategorií FM/DAB

V nabídce FM/AM/DAB otočte
ovládacím knoflíkem MENU-TUNE
a přejděte do seznamu oblíbených
stanic. Potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
Zobrazí se informace o seznamu
oblíbených stanic.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a přejděte do požadovaného
seznamu oblíbených stanic a potom
pro získání příslušného vysílacího
kanálu stiskněte tlačítko MENUTUNE.

V nabídce FM/AM otočte ovládacím
knoflíkem MENU-TUNE a přejděte do
seznamu stanic FM/AM. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Zobrazí se informace o seznamu
stanic FM/seznamu stanic AM.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a přejděte do požadovaného
seznamu a potom pro získání
příslušného vysílacího kanálu
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.

V nabídce FM/nabídce DAB otočte
ovládacím knoflíkem MENU-TUNE
a přejděte do seznamu kategorií FM/
kategorií DAB. Potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.
Zobrazí se seznam kategorií FM/
seznam kategorií DAB.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a přejděte do požadovaného
seznamu a potom pro příjem
příslušné vysílací frekvence stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

Rádio
Nabídka DAB → Hlášení DAB

Nabídka FM/AM/DAB → Aktualizace
seznamu stanic FM/AM/DAB
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■ Bude pokračovat aktualizace
seznamu stanic FM/seznamu
stanic AM/seznamu stanic DAB.
■ V průběhu aktualizace seznamu
stanic FM/seznamu stanic AM/
seznamu stanic DAB stiskněte
tlačítko MENU-TUNE nebo
předchozí tlačítko P BACK, aby se
neuložily změny.

Rádiový informační
systém (RDS)
V nabídce DAB otočte ovládacím
knoflíkem MENU-TUNE a přejděte do
nabídky hlášení DAB. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Zobrazí se hlášení DAB.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a přejděte do požadovaného
seznamu a potom pro příjem
příslušné vysílací frekvence stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

V nabídce FM/nabídce AM/nabídce
DAB otočte ovládacím knoflíkem
MENU-TUNE a zvolte položku
Aktualizovat seznam stanic FM/
Aktualizovat seznam stanic AM/
Aktualizovat seznam stanic DAB
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.

■ Rádiový informační systém (RDS)
je služba FM stanic, která výrazně
usnadňuje vyhledávání
rozhlasových stanic s bezchybným
příjmem.
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Rádio
Nastavení RDS

■ Stanice RDS jsou namísto
vysílacích frekvencí označeny
názvem programu.

Zobrazení informací o stanici
RDS

Během příjmu RDS vysílání stiskněte
tlačítko INFORMATION [INFO] pro
kontrolu informací o stanici RDS,
kterou přijímáte.

Stisknutím tlačítka CONFIG
zobrazíte nabídku Nastavení.
Pro přechod do nastavení rádia
otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE vyberte možnosti RDS
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.

Zapnutí a vypnutí RDS

Nastavení možností RDS na
zapnuto nebo vypnuto.

Aktivací RDS získáte následující
výhody:
■ Na displeji se objeví název
programu nastavené stanice
namísto její frekvence.
■ Informační systém vždy naladí
vysílací frekvenci nastavené
stanice, která vykazuje nejlepší
příjem, a to prostřednictvím AF
(alternativní frekvence).

V nabídce možnosti RDS otočte
ovládacím knoflíkem MENU-TUNE
na RDS: Vyp a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE a funkci RDS
zapněte.

Rádio
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Zapnutí a vypnutí regionálního
vysílání

Pro regionální vysílání musí být
zapnuta funkce RDS.
V určitých časech vysílají některé
stanice RDS regionálně rozdílné
programy na rozdílných frekvencích.
Přepnutí nabídky Regionální (REG)
na zapnuto nebo vypnuto.
Voleny jsou pouze alternativní
frekvence (AF) se stejnými
regionálními programy.
Pokud je regionální vysílání vypnuté,
jsou alternativní frekvence stanic
voleny bez ohledu na regionální
programy.

V nabídce možnosti RDS otočte
ovládacím knoflíkem MENU-TUNE
na Regionální: Vyp a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE a funkci
Regionální zapněte.

Zapnutí a vypnutí funkce
Zastavení posuvu textu

Zapnutí nebo vypnutí funkce
Zastavení posuvu textu (pro
zobrazení informací o programové
službě):

V nabídce Možnosti RDS otočte
ovládacím knoflíkem MENU-TUNE
pro přechod do nabídky Zastavení
posuvu textu: Vyp a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE a funkci
Zastavení posuvu textu zapněte.

Hlasitost dopravních hlášení
(TA)

Minimální hlasitost dopravních
hlášení (TA) je možné přednastavit.
Minimální hlasitost dopravních
hlášení je možné v porovnání
s normální hlasitostí zvuku zvýšit
nebo snížit.
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Zapnutí a vypnutí pohotovostní
služby dopravních hlášení
v informačním systému:

V nabídce Možnosti RDS otočte pro
přechod do hlasitosti TA ovládacím
knoflíkem MENU-TUNE a potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a nastavte hlasitost TA. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.

Rádiová dopravní služba

TP = rozhlasové informace
o dopravní situaci
Stanice rádiové dopravní služby jsou
stanice RDS, které vysílají zprávy
o dopravním provozu.

Pokud nejste v režimu telefonu,
stisknutím tlačítka TP aktivujete
a deaktivujete funkci rádiové
dopravní služby.
■ Pokud je rádiová dopravní služba
zapnutá, v hlavním nabídce rádia
se zobrazí [ ].

■ Jestliže aktuální stanice není
stanice rádiové dopravní služby,
automaticky se spustí vyhledávání
následující stanice rádiové
dopravní služby.
■ Jakmile je stanice rádiové dopravní
služby nalezena, v hlavní nabídce
rádia se zobrazí [TP].
■ Pokud je rádiová dopravní služba
zapnuta, bude po dobu dopravního
hlášení přerušeno přehrávání CD/
MP3/USB/iPod/Bluetooth nebo
AUX.

Rádio
Zablokování dopravních hlášení
Zablokování dopravních hlášení,
např. během přehrávání CD/MP3
disku nebo rozhlasového příjmu:

Mimo telefonní režim stiskněte
tlačítko TP.
Zapněte rádiovou dopravní službu
a zcela ztlumte hlasitost informačního
a zábavného systému.
Dopravní hlášení se předčasně
ukončí, ale rádiová dopravní služba
zůstává zapnutá.

Zablokování aktuálních
dopravních hlášení
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Pevná anténa

Zablokování aktuálních dopravních
hlášení např. během příjmu rádia TA:

Mimo telefonní režim stiskněte
tlačítko TP.

Pokud chcete střešní anténu
odejmout, otáčejte s ní proti směru
hodinových ručiček. Pokud chcete
střešní anténu připevnit, otáčejte s ní
po směru hodinových ručiček.
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Rádio
Výstraha

Ujistěte se, že jste anténu sejmuli
před vjezdem do místa s nízkým
stropem, jinak může dojít k jejímu
poškození.
Pokud vjedete do automatické
myčky s namontovanou anténou,
může dojít k poškození antény
nebo plechu střechy. Ujistěte se,
že jste před vjezdem do
automatické myčky anténu
odejmuli.
K zajištění správného příjmu
namontovanou anténu zcela
utáhněte a nastavte do vzpřímené
polohy.

Audiopřehrávače

Audiopřehrávače
Přehrávač CD .............................. 87
Přídavná zařízení ......................... 96

Přehrávač CD
CD/MP3 přehrávač tohoto systému
může přehrávat zvukové disky CD
a disky MP3 (WMA).

Před používáním přehrávače
CD
Důležité informace o zvukových
discích CD a discích MP3/WMA

Výstraha
V žádném případě nevkládejte do
tohoto přehrávače CD/MP3
(WMA) DVD, mini disky
s průměrem 8 cm a disky
s abnormálním povrchem.
Nelepte na povrch disku žádné
nálepky. Tyto disky se mohou
v přehrávači CD zaseknout
a poškodit mechaniku. V tomto
případě bude nezbytná drahá
výměna zařízení.
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■ Zvukový disk CD s protipirátskou
ochranou bez kompatibility se
standardem zvukového CD,
nemusí fungovat správně nebo
nemusí vůbec fungovat.
■ S disky CD-R a CD-RW, které jsou
nahrané manuálně, je snazší
nakládat nedbale než s originálními
disky CD. S manuálně nahranými
disky CD-R a CD-RW by se
obzvláště mělo nakládat pozorně.
Viz následující informace.
■ Manuálně nahrané disky CD-R
a CD-RW nemusí hrát správně
nebo nemusí vůbec hrát.
V takových případech není problém
v zařízení.
■ Při výměně disků dávejte pozor,
abyste na hrané straně
nezanechali otisky prstů.
■ Po vyjmutí disku s přehrávače CD/
MP3 musíte disk okamžitě vložit do
obalu, abyste předešli jeho
poškození nebo zaprášení.
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■ Pokud je disk zaprášený nebo
politý, může to způsobit problémy,
protože nečistoty znečistí čidla
přehrávače CD/MP3 uvnitř
zařízení.
■ Chraňte disk před teplem
a nevystavujte ho přímému světlu.
Typy disků, které lze použít
■ Toto zařízení může přehrávat
zvukové disky CD/MP3 (WMA).
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Soubory MP3 (WMA) dole přehrát
nelze.
◆ Soubor zakódovaný v MP3i (MP3
interaktivní) nebo MP3 PRO
◆ Soubor MP3 (WMA) zakódovaný
v nestandardech
◆ Soubory MP3, které nejsou ve
formátu MPEG1 Layer3

Upozornění ohledně používání disků
■ Nepoužívejte žádné z disků
popsané dole. Nadměrné
používání těchto disků v přehrávači
může způsobit problémy
◆ Disky s nálepkami, etiketami
nebo ochrannou funkcí
◆ Disky se štítkem popsaným na
inkoustové tiskárně
◆ Disky vyrobené přepálením
a obsahují tak data přesahující
standardní kapacitu
◆ Popraskané, poškrábané nebo
ohnuté disky nebudou hrát
správně
◆ 8centimetrový disk nebo disk
netypického tvaru (čtverec,
pětiúhelník, ovál)
■ Nevkládejte do štěrbiny na disky
nic jiného, protože byste mohli
způsobit potíže nebo štěrbinu
poškodit.
■ Přehrávač disků nemusí fungovat
správně, pokud je za chladného
počasí vypnuté topení, a to
z důvodu vlhkosti vytvořené uvnitř

■
■
■
■

■

■

zařízení. Pokud tento problém
nastane, nechte zařízení asi hodinu
před použitím vypnuté.
Přehrávání se může zastavit
z důvodu otřásání vozidla při jízdě
na nerovných silnicích.
Nevyndávejte ani nezasunujte disk
násilím ani ho při vysouvání
neblokujte rukou.
Zasunujte disk s potištěnou stranou
nahoru. Pokud ho zasunete
obráceně, nebude hrát.
Nedotýkejte se při manipulaci
s diskem jeho nahrané strany rukou
(strana bez potisku nebo
dekorace).
Ukládejte nepoužívané disky do
obalů a uchovávejte je na místě,
které není vystavené přímému
světlu nebo vysoké teplotě.
Neroztírejte po disku žádné
chemické látky. Nečistoty z disků
odstraňujte vlhkým, měkkým
hadříkem a otírejte je od středu
k okraji.

Audiopřehrávače
Upozornění ohledně používání disků
CD-R/RW
■ Při používání disků CD-R/CD-RW
lze používat pouze disky, které byly
"finalizovány".
■ Disky vytvořené na počítači nemusí
hrát, záleží na nastavení programu
aplikace a prostředí.
■ Disky CD-R/CD-RW, zejména
velkokapacitní disky, nemusí
pracovat správně, pokud jsou
přímo vystaveny přímému světlu
nebo vysoké teplotě nebo pokud je
ve voze uchováváte dlouhou dobu.
■ Na tomto zařízení se nemusí
zobrazit název a další textové
informace nahrané na discích CDR/CD-RW.
■ Disky CD-RW se mohou načítat
déle než disky CD a CD-R.
■ Poškozené hudební soubory se
nemusí přehrávat nebo se mohou
přehrávat přerušovaně.
■ Některé disky s protipirátskou
ochranou se nemusí přehrávat.

■ Disk MP3 (WMA) může mít
kapacitu maximálně 512 souborů
pro každou z 10 úrovní složek a lze
přehrát maximálně 999 souborů.
■ Tento systém dokáže rozpoznat
pouze disky MP3 (WMA) vyrobené
na úrovni ISO-9660 1/2 nebo
v souborovém systému Joliet.
(Nepodporuje souborový systém
UDF.)
■ Soubory MP3/WMA nejsou
kompatibilní s přenosem dat po
paketech.
■ Disk, na kterém jsou soubory MP3/
WMA audiodata (CDDA) zapsané,
se nemusí přehrát, pokud se jedná
o CD-Extra nebo Mixed-Mode CD.
■ Názvy souborů/složek, které lze
použít podle typu uložení na disku,
jsou následující (a to včetně
přípony názvu souboru o čtyřech
znacích (.mp3)).
◆ ISO 9660 úroveň 1: maximálně
12 znaků
◆ ISO 9660 úroveň 2: maximálně
31 znaků
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◆ Joliet: Maximálně 64 znaků
(1 byte)
◆ Dlouhý název souboru Windows:
Maximálně 28 znaků (1 byte)
Upozornění pro používání hudebních
souborů MP3/WMA
■ Toto zařízení může přehrávat
soubory MP3 (WMA) s příponami
souborů mp3, .wma (malá
písmena) nebo .MP3 a .WMA
(velká písmena).
■ Soubory MP3, které lze přehrávat
tímto zařízením:
◆ Bitová rychlost: 8 kbps ~ 320
kbps
◆ Vzorkovací kmitočet: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (pro MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pro
MPEG-2)
■ I když toto zařízení umí přehrávat
soubory bitovou rychlostí 8 kb/s
~ 320 kb/s, soubory s bitovou
rychlostí nad 128 kb/s budou mít
vysoce kvalitní zvuk.
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■ Toto zařízení může zobrazovat
informace ID3 Tag (version 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 nebo 2.4) pro soubory
MP3, jako je název alba a interpret.
■ Pro zobrazení alba (název disku),
skladby (název skladby)
a interpreta (interpret skladby) by
měl být soubor kompatibilní
s formáty ID3 Tag V1 a V2.
■ Toto zařízení může přehrávat
soubory MP3, které používají VBR.
Při přehrávání souboru MP3 typu
VBR, může se zobrazený zbývající
čas lišit od skutečného zbývajícího
času.

Pořadí přehrávaných hudebních
souborů

Přehrávání CD/MP3
Hlavní tlačítka / ovládací prvek
(9) Tlačítko CD/AUX
Vyberte přehrávač CD/MP3.
(14) Tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem
■ Otočte tlačítkem/ovládacím
knoflíkem pro přechod na seznam
skladeb, do nabídky nebo do
informací o stopách v MP3 (WMA).
■ Stiskněte tlačítko/ovládací knoflík
pro zobrazení nabídky pro aktuální
položku nebo aktuální režim.
(8) Tlačítka dSEEKc
■ Tato tlačítka stiskněte pro přehrání
předchozí nebo další stopy.
■ Pokud tato tlačítka přidržíte,
skladba se přetočí dozadu nebo
rychle dopředu. Uvolněním tlačítka
se obnoví přehrávání normální
rychlostí.
(4) Tlačítko EJECT
Vysune disk.

Audiopřehrávače
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(7) Tlačítko INFORMATION [INFO]
Zobrazí informace o přehrávané
stopě.
Vložení a přehrávání disku

Disk, který chcete přehrát, zasuňte
potištěnou stranou nahoru do
štěrbiny na disk.

■ Jakmile jsou informace o disku
přečteny, začne se automaticky
přehrávat skladba č. 1.
■ Pokud vložíte disk, který nelze
přečíst, bude automaticky vysunut
a na displeji se objeví chybové
hlášení. Potom systém přepne do
funkce, která byla nastavena
předtím, nebo na FM rádio.

Pokud je disk, který se má přehrát, už
vložený, zvolte přehrávač CD/MP3
opakovaným stisknutím tlačítka CD/
AUX.
■ Pokud není zasunutý žádný disk,
objeví se na obrazovce hlášení
Není vložený disk a funkce nebude
vybrána.
■ Spustí se automaticky skladba,
která byla přehrávána předtím.
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Vysunutí disku

Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko
EJECT.
■ Jakmile disk vyjede ven, přehrávač
se automaticky přepne do funkce,
která byla aktivní předtím, nebo na
FM rádio.
■ Pokud disk do určité doby
nevyndáte, automaticky se znovu
zasune zpátky.

Změna přehrávané skladby

Tlačítka dSEEKc stiskněte v režimu
přehrávání a přehraje se předchozí
nebo další skladba.
Pomocí knoflíku dálkového ovládání
na volantu lze snadno měnit skladby
tak, že budete otáčet ovládací tlačítko
Source (Zdroj) [dSRCc].

Nebo otočte ovládacím knoflíkem
MENU-TUNE a přejděte do seznamu
přehrávaných skladeb. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE
a skladba se okamžitě změní.

Audiopřehrávače
Změna pozice přehrávání

V režimu přehrávání přidržte tlačítka
dSEEKc pro převinutí písně dozadu
nebo rychlé převinutí dopředu. Pro
obnovení přehrávání písně normální
rychlostí uvolněte tlačítko.
Během přetáčení dozadu a dopředu
je hlasitost o něco nižší a zobrazí se
doba přehrávání.
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Zobrazení informací o přehrávané
skladbě

Pro zobrazení informací
o přehrávané skladbě stiskněte
v režimu přehrávání tlačítko
INFORMATION [INFO].
Pokud nejsou o přehrávané skladbě
žádné informace o zvukových CD,
zobrazí systém hlášení Žádné
informace.

U skladeb MP3 (WMA) lze více
informací zobrazit na displeji
s informacemi o skladbách otočením
ovládacího knoflíku MENU-TUNE.
■ Zobrazené informace obsahují
název souboru, název složky
a informace ID3 Tag uložené
s písní.
Pokud byly do souborů MP3 (WMA)
přidány nesprávné informace ID3
Tag předtím, než byly vypáleny na
disk, zobrazí se tyto informace jako
takové v informačním systému.
Nesprávné informace ID3 Tag
nelze v informačním systému
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Nabídka CD → Seznam skladeb

upravovat ani opravovat (ID3 Tags
lze pouze opravit na počítači).
■ Informace o písních vyjádřené
speciálními symboly nebo
v nedostupných jazycích se mohou
zobrazit jako ---- nebo se nezobrazí
vůbec.

Používání nabídky CD
Změna režimu přehrávání
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a zvolte funkci nahodilého
přehrávání nebo opakovaného
přehrávání skladeb. Potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE a zvolte
příslušné funkce Zapnuto nebo
Vypnuto.

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko
MENU-TUNE pro zobrazení nabídky
CD.

U zvukových CD disků otočte
ovládacím tlačítkem MENU-TUNE
v nabídce CD a přejděte do seznamu
skladeb. Potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE najděte požadovaný
seznam skladeb a potom pro
přehrání vybrané skladby stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

Audiopřehrávače
Nabídka CD → Složky

U disků MP3 (WMA) otočte
ovládacím tlačítkem MENU-TUNE
v nabídce CD a zvolte Složky. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE vyberte požadovanou
složku a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
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Nabídka CD → Vyhledávání...

Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE najděte požadovanou
skladbu a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE pro přehrání vybrané
skladby z vybrané složky.

U disků MP3 (WMA) otočte
ovládacím tlačítkem MENU-TUNE
v nabídce CD a přesuňte se na
Hledat.... Potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
■ Poté, co systém přečte informace
o disku, zobrazí se první píseň
v playlistu [iP].
■ Pokud v playlistu [iP] nejsou žádné
hudební soubory, zobrazí se první
píseň pro každého interpreta [iA].
■ V závislosti na počtu hudebních
souborů ale může načítání disku
trvat dlouho.
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Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE najděte název
požadované skladby a potom pro
přehrání vybrané skladby stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

Přídavná zařízení
Přehrávač USB

Stiskněte znovu tlačítko MENUTUNE a v zobrazených výsledcích
hledání otočte ovládacím knoflíkem
MENU-TUNE a vyberte požadovaný
režim přehrávání.
Počet příslušných skladeb se zobrazí
podle playlistu [iP]/interpreta [iA]/alba
[iL]/názvu [iS]/žánru [iG].

Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE vyberte požadovanou
položku a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.

Upozornění pro používání zařízení
USB
■ Fungování nelze zaručit, pokud
jsou velkokapacitní paměťové
zařízení USB se zabudovaným
HDD nebo CF či SD paměťová
karta připojeny pomocí adaptéru
USB. Použijte USB typu flash
paměťového zařízení.
■ Při připojování nebo odpojování
USB dejte pozor na statickou
elektřinu. Pokud se připojení
a odpojení opakují mnohokrát
během krátké doby, může to
způsobit problém s používáním
zařízení.

Audiopřehrávače
■ Pro oddělení zařízení USB použijte
k odstranění USB postup Nabídka
USB → Odstranit USB pomocí
tlačítka MENU-TUNE.
■ Operace není garantována, pokud
přípojka zařízení USB není kovová.
■ Připojení se zařízeními USB typu iStick může být z důvodu vibrací
vozu poruchové, proto jejich provoz
nemůže být garantován.
■ Dávejte pozor, abyste se přípojkou
USB nedotkly žádného předmětu
nebo některé části těla.
■ Paměťové zařízení USB lze
rozpoznat pouze, když je
naformátováno ve formátu
FAT16/32. Lze používat pouze
zařízení s přidělenou jednotkovou
velikostí 512 byte/sektor nebo 2048
byte/sektor. NTFS, přičemž jiné
souborové systémy nebudou
rozpoznány.
■ Podle typu a kapacity paměťového
zařízení USB a typu uloženého
souboru se čas pro rozpoznání
souborů může lišit. V tomto případě

■

■

■

■

se nejedná o problém se
zařízením, proto prosím počkejte,
než budou soubory zpracované.
Soubory v některých paměťových
zařízeních USB nelze rozpoznat
z důvodu problémů
s kompatibilitou. Spojení se
paměťovou čtečkou nebo centrem
USB není podporováno. Před
použitím prosím zkontrolujte
činnost zařízení ve vozidle.
Když jsou zařízení, jako je MP3
přehrávač, mobilní telefon nebo
digitální kamera připojené přes
mobilní disk, nemusí fungovat
normálně.
Nepřipojujte paměťové zařízení
USB, když přehrává. Mohlo by to
poškodit zařízení nebo výkon
zařízení USB.
Odpojte připojené paměťové
zařízení USB, když je vypnuté
zapalování vozidla. Pokud je
zapalování zapnuté, když je
paměťové zařízení USB připojené,
mohlo by se zařízení USB poškodit
nebo by v některých případech
nemuselo pracovat normálně.
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Výstraha
Paměťová zařízení USB lze za
účelem přehrání hudebních
souborů připojit pouze k tomuto
zařízení.
Koncovka USB zařízení by se
neměla používat k nabíjení
přídavného zařízení USB, protože
teplo vznikající při používání
koncovky USB může způsobit
funkční problémy nebo poškodit
zařízení.
■ Když je logický drive oddělený od
velkokapacitního paměťového
zařízení USB, lze z hudebních
souborů USB přehrávat pouze
logický drive na nejvyšší úrovni. To
je důvod, proč by se hudební
soubory, které se mají přehrávat,
měly ukládat do nejvyššího drivu
zařízení. Hudební soubory ve
zvláštních paměťových zařízeních
USB se také nemusí normálně
přehrát, pokud je aplikace načtena
rozdělením odděleného drivu uvnitř
zařízení USB.
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■ Hudební soubory, pro které se
používá DRM (správa digitálních
práv), nelze přehrávat.
■ Toto zařízení může podporovat
paměťová zařízení USB
s kapacitou až 16 Gigabytů
s omezením na 999 souborů, 512
složek a 10 stadií struktury složky.
Běžné používání nelze zaručit
u paměťových zařízení, která tento
limit překročila.
Upozornění pro používání hudebních
souborů USB
■ Poškozené hudební soubory
mohou být při přehrávání
přerušované nebo se nemusí
vůbec přehrát.
■ Složky a hudební soubory se
zobrazí v pořadí Symbol → Číslo
→ Jazyk
■ Pro název složky nebo souboru
napsaný v souborovém systému
Joliet lze rozpoznat maximálně 64
znaků.
O hudebních souborech MP3 (WMA)
■ Lze přehrávat dále uvedené
soubory MP3.

◆ Bitová rychlost: 8 kbps ~
320 kbps
◆ Vzorkovací kmitočet:
48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pro
MPEG-1)
24kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pro
MPEG-2)
■ Toto zařízení zobrazí soubory MP3
(WMA) s příponami souborů
mp3, .wma (malá písmena)
nebo .MP3 nebo .WMA (velká
písmena).
■ Toto zařízení může zobrazit
informace ID3 tag (version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) o albu, umělci atd.
u souborů MP3.
■ Názvy souborů/složek, které lze
použít podle typu uložení, jsou
následující, včetně přípony názvu
souboru o čtyřech znacích (.mp3).
◆ ISO 9660 úroveň 1: maximálně
12 znaků
◆ ISO 9660 úroveň 2: maximálně
31 znaků

◆ Joliet: Maximálně 64 znaků
(1 byte)
◆ Název dlouhého souboru
Windows: maximálně 28 znaků
(1 byte)
■ Toto zařízení může přehrávat
soubory MP3, které používají VBR.
Při přehrávání souboru MP3 typu
VBR, může se zobrazený zbývající
čas lišit od skutečného zbývajícího
času.
Hlavní tlačítka / ovládací knoflík
K přehrávání hudebních souborů
USB se používají následující hlavní
tlačítka a ovládací prvky.
(9) Tlačítko CD/AUX
Toto tlačítko stiskněte opakovaně pro
volbu režimu přehrávání USB, když je
připojené zařízení USB.

Audiopřehrávače
(14) Tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem
■ Otočte ovládacím knoflíkem pro
přechod na seznam skladeb, do
nabídky nebo do informací
o stopách v MP3 (WMA).
■ Stiskněte tlačítko pro zobrazení
nabídky, kterou nabízí aktuální
položka nebo aktuální režim.
(8) Tlačítka dSEEKc
■ Tato tlačítka stiskněte pro přehrání
předchozí nebo další stopy.
■ Přidržte tato tlačítka pro převinutí
zpět nebo rychle dopředu a potom
je uvolněte pro přehrávání normální
rychlostí.
(7) Tlačítko INFORMATION [INFO]
Zobrazí informace o přehrávané
stopě.
(16) Tlačítko P BACK
Zrušení zadané položky nebo návrat
do předchozí nabídky.
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Připojení paměťového zařízení USB

Vytáhněte a otevřete kryt nad
přístrojovou deskou a připojte
paměťové zařízení USB s hudebními
soubory k přípojce USB.

■ Jakmile zařízení ukončí čtení
informací v paměťovém zařízení
USB, začne automaticky hrát.
■ Pokud je připojené paměťové
zařízení USB, které nelze přečíst,
objeví se chybové hlášení
a zařízení se automaticky přepne
do funkce, která se používala
předtím, nebo do funkce FM rádia.
Pokud je paměťové zařízení USB,
které chcete přehrát, připojené,
opakovaně stiskněte tlačítko CD/
AUX a zvolte přehrávač USB.
Začne automaticky hrát od bodu
předchozího přehrávání.
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Poté se funkce přehrávače USB
ovládají podobně jako při přehrávání
CD/MP3.
Ukončení přehrávání hudebních
souborů USB
Pro volbu dalších funkcí stiskněte
tlačítko RADIO BAND nebo CD/AUX.
Pro ukončení a odpojení
paměťového zařízení USB použijte
k bezpečnému odstranění
paměťového zařízení USB položky
Nabídka USB → Odstranit USB.
Používání nabídky USB
Pokyny k nahodilému přehrávání
skladeb/opakování/složky/
vyhledání... z nabídky USB se
podobají nabídce CD na přehrávači
CD/MP3; byl přidán pouze bod
Odstranit USB. Viz funkce
přehrávače CD/MP3 v nabídce CD.

Nabídka USB → Odstranit USB

Přehrávač iPod

Omezený na modely podporující
připojení zařízení iPod.

Stisknutím tlačítka MENU-TUNE
v režimu přehrávání zobrazíte funkci
Nabídka USB. Otočením ovládacího
knoflíku MENU-TUNE se přesuňte na
položku Odstranit USB a potom po
stisknutí tlačítka MENU-TUNE se
zobrazí zpráva s informací, že
můžete USB zařízení odstranit.
Odpojte zařízení USB od přípojky
USB.
Vraťte se do funkce, kterou jste
použili předtím.

Hlavní tlačítka / ovládací knoflík
K přehrávání hudebních souborů
iPod se používají následující hlavní
tlačítka a ovládací prvky.
(9) Tlačítko CD/AUX
Toto tlačítko stiskněte opakovaně pro
volbu režimu přehrávání iPod, když je
připojené zařízení iPod.
(14) Tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem
■ Pro posun a zobrazení seznamu
skladeb, který je přehráván, otočte
ovládacím knoflíkem.
■ Stiskněte tlačítko pro zobrazení
nabídky, kterou nabízí aktuální
položka nebo aktuální režim.
(8) Tlačítka dSEEKc
■ Tato tlačítka stiskněte pro přehrání
předchozí nebo další stopy.
■ Přidržte tato tlačítka pro převinutí
zpět nebo rychle dopředu a potom
je uvolněte pro přehrávání normální
rychlostí.
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(7) Tlačítko INFORMATION [INFO]
Zobrazí informace o přehrávané
stopě.
(16) Tlačítko P BACK
Zrušení předchozí položky nebo
návrat do předchozí nabídky.
Připojení přehrávače iPod

Vytáhněte a otevřete kryt nad
přístrojovou deskou u sedadla
spolujezdce a připojte paměťové
zařízení iPod s hudebními soubory
k přípojce USB.
■ Modely iPod, které jsou připojovány
a podporovány tímto zařízením.

◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120GB & 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS
■ iPod připojte k tomuto zařízení jen
v případě, že je vybavené
spojovacími kabely, které přístroje
iPod podporují. Jiné spojovací
kabely použít nelze.

■ V některých případech může být
iPod poškozený, pokud bylo
zapalování vypnuto v době, kdy byl
připojený k zařízení.
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Když se iPod nepoužívá,
uchovávejte ho odděleně od tohoto
zařízení při vypnutém zapalování
vozidla.
■ Jakmile zařízení ukončí čtení
informací v paměťovém zařízení
iPod, začne automaticky hrát.
■ Pokud je připojené paměťové
zařízení iPod, které nelze přečíst,
objeví se relevantní chybové
hlášení a zařízení se automaticky
přepne do funkce, která se
používala předtím, nebo do funkce
FM rádia.

102

Audiopřehrávače

Pokud je paměťové zařízení iPod,
které chcete přehrát, připojené,
opakovaně stiskněte tlačítko CD/
AUX a zvolte přehrávač iPod.
■ Začne automaticky hrát od místa,
které bylo přehráváno předtím.
■ Funkce přehrávání a zobrazované
informace na přehrávači iPod, který
se používá s tímto zařízením, se
mohou od iPodu lišit, pokud jde
o pořadí skladeb, způsob
a zobrazené informace.
■ Viz následující tabulka pro položky
klasifikace v souvislosti s funkcí
vyhledávání, kterou nabízí zařízení
iPod.

Poté budou funkce přehrávání na
iPodu fungovat podobně jako při
přehrávání na CD/MP3.

Nabídka iPod → Vysunout iPod

Ukončení přehrávání na iPodu
Pro ukončení přehrávání stiskněte
pro výběr jiných funkcí tlačítko
RADIO BAND nebo CD/AUX.
Používání nabídky zařízení iPod
V nabídce iPod se pokyny
k nahodilému přehrávání písní/
opakování/vyhledání... (včetně
audioknih a skladatelů) podobají
nabídce CD na přehrávači CD/MP3;
byl přidán pouze bod Vysunout iPod.
Informace viz jednotlivé položky CD/
MP3.

Pro zobrazení nabídky iPod stiskněte
tlačítko MENU-TUNE v režimu
přehrávání.
Pro přechod do funkce Vysunout
iPod otočte ovládacím tlačítkem
MENU-TUNE a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE pro zobrazení
hlášení, že můžete zařízení
bezpečně odstranit.
Oddělte zařízení iPod od přípojky
USB.
Vraťte se do funkce, kterou jste
použili předtím.
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Vstup externího zvuku (AUX)
Omezeno na modely podporují
přípojku externího zvuku.

Hlavní tlačítka / ovládací knoflík
K vychutnání čistého zvuku
informačního systému ze zvukového
vstupu připojeného externího
zvukového zařízení se používají
následující hlavní tlačítka a ovládací
prvky.
(9) Tlačítko CD/AUX
Pokud je připojené externí zvukové
zařízení, stiskněte opakovaně toto
tlačítko pro volbu režimu vstupu
externího zvuku (AUX).
(2) Ovládací knoflík POWER/
VOLUME
Pro nastavení hlasitosti otočte tímto
ovládacím knoflíkem.
Připojení externího zvuku
Připojí audiovýstup externího
audiozařízení ke svorkám 1 a
2 vstupu AUX.
■ AUX 1: nachází se v zařízení
informačního systému
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AUX 2: nachází se uvnitř odkládací
schránky sedadla spolujezdce

■ Informační systém automaticky
přepne do režimu vstupu externího
zvuku (AUX), jakmile je připojeno
externí zvukové zařízení.

Pokud je externí zvukový systém už
zapnutý, stiskněte pro zapnutí vstupu
externího zvukového zařízení tlačítko
CD/AUX.
Pro nastavení hlasitosti otočte
ovládacím knoflíkem POWER/
VOLUME.
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Bluetooth®
Hlavní tlačítka / ovládací knoflík

Bluetooth® ................................. 104
Telefon handsfree ...................... 109

Pro přehrávání hudebních souborů
nebo používání funkcí volání přes
zařízení Bluetooth se používání
následující hlavní tlačítka a ovládací
prvky.
(9) Tlačítko CD/AUX
Pokud je připojené zařízení Bluetooth
s funkcí hudebního přehrávače,
stiskněte opakovaně toto tlačítko pro
výběr režimu audiopřehrávání přes
Bluetooth.
(14) Tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem
■ Pro zobrazení nabídky stiskněte
tlačítko v režimu telefonování přes
Bluetooth.
■ Pro přechod do nabídky nebo na
hodnotu nastavení otočte
ovládacím knoflíkem.

(8) Tlačítka dSEEKc
■ Tato tlačítka stiskněte v režimu
audiopřehrávání přes Bluetooth pro
přehrání předchozí nebo další
skladby.
■ Přidržte tato tlačítka pro převinutí
zpět nebo rychle dopředu
a uvolněte je pro přehrávání
normální rychlostí.

Připojení Bluetooth
Registrace zařízení Bluetooth
Registrace zařízení Bluetooth, které
má být připojeno k informačnímu
systému.
Nejprve nastavte zařízení Bluetooth,
které má být připojeno, v nabídce
nastavení Bluetooth, abyste
umožnily, že ho budou vyhledávat
jiná zařízení.

Telefon

Stiskněte tlačítko CONFIG a použijte
tlačítko MENU-TUNE pomocí
ovládacího knoflíku pro přechod do
Nastavení → Nastavení Bluetooth
→ Bluetooth → Párovat zařízení
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.
■ Zařízení Bluetooth lze
zaregistrovat pouze jednou pomocí
tlačítka CONFIG, ale také pomocí
funkcí Nabídka telefonu
→ Nastavení Bluetooth → Bluetooth
→ Přidat zařízení.

■ Pokud je k informačnímu systému
nějaké zařízení Bluetooth již
připojeno, objeví se hlášení
Bluetooth je zaneprázdněný.
■ Pozastavení spojení se zobrazí
s hlášením a bezpečnostním
kódem. (Počáteční hodnota je 0000
a lze ji změnit v Nastavení
→ Nastavení Bluetooth → Bluetooth
→ Změna položky kódu Bluetooth.)
Informační systém lze najít
vyhledáním zařízení Bluetooth, které
se má připojit.
Zadejte bezpečnostní kód pro
informační systém přes zařízení
Bluetooth.
Pokud úspěšně proběhne registrace
zařízení, která se má připojit
k informačnímu systému, pak se na
obrazovce objeví informace
o zařízení Bluetooth.

■ Informační systém může
zaregistrovat až pět zařízení
Bluetooth.
■ Některá zařízení Bluetooth lze
použít pouze tehdy, když je
nastavená volba Vždy připojit.
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Připojení/vymazání/oddělení
zařízení Bluetooth

Stiskněte tlačítko CONFIG a použijte
tlačítko MENU-TUNE pomocí
ovládacího knoflíku pro přechod do
Nastavení → Nastavení Bluetooth
→ Bluetooth → Seznam zařízení
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.

Registraci můžete provést ovládacím
knoflíkem pomocí tlačítka MENUTUNE, přesunem na volbu položky,
přesunem na vymazání pro její
vymazání a potom stisknutím tlačítka
MENU-TUNE.

Výstraha
Pokud je zařízení Bluetooth již
připojené, je nutné nejprve odpojit
toto zařízení.
Nejprve nastavte zařízení Bluetooth,
které má být připojeno, v nabídce
nastavení Bluetooth, abyste
umožnily, že ho budou vyhledávat
jiná zařízení.

Použijte tlačítko MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem pro přechod
z registrovaného zařízení Bluetooth
do zařízení, které se má připojit,
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.
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Odpojení aktuálně připojeného
zařízení Bluetooth. Na obrazovce se
seznamem zařízení vyberte
připojené zařízení, které ukáže volbu
Odpojit položku, a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.
Upozornění ohledně registrace/
připojení Bluetooth
■ Když se nelze k Bluetooth připojit,
vymažte celý seznam zařízení,
která se mají k Bluetooth připojit,
a zkuste to znovu. Pokud vymazání
celého seznamu zařízení
nefunguje, přeinstalujte baterii
a znovu se zkuste připojit.

■ Pokud problém nastane po
připojení zařízení Bluetooth,
použijte pomocí ovládacího
knoflíku tlačítko MENU-TUNE
k provedení Nastavení systému
→ Nastavení Bluetooth → Obnovení
továrního nastavení.
Inicializujte zařízení s problémem
způsobeným chybou, která se
objevila při připojování k zařízení
Bluetooth a k informačnímu
systému.
■ Někdy lze Bluetooth připojit jen
pomocí hands-free nebo funkcí
audiopřehrávání přes Bluetooth,
a to navzdory tomu, že jsou
připojená stereosluchátka. V tomto
případě zkuste informační systém
znovu připojit pomocí zařízení
Bluetooth.
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■ U zařízení Bluetooth, která
nepodporují stereosluchátka, nelze
funkci audiopřehrávání přes
Bluetooth použít.
■ Není možné poslouchat hudbu přes
Bluetooth audio, pokud je přes
konektor USB připojený iPhone. To
je způsobeno jedinečnými
specifikacemi mobilního telefonu.

Bluetooth audio
Jak přehrávat audio přes Bluetooth
■ Mobilní telefon nebo zařízení
Bluetooth, které podporuje verze
A2DP (pokročilý profil šíření audia)
nad 1.2, musí být zaregistrovaný
a připojený k zařízení.
■ V mobilním telefonu nebo zařízení
Bluetooth najděte typ zařízení
Bluetooth pro nastavení/připojení
položky jako stereosluchátek.
Pokud jsou stereosluchátka
úspěšně připojená, objeví se
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vpravo dole na obrazovce ikona
noty [n].
■ Nepřipojujte mobilní telefon
k přípojce Bluetooth. Může dojít
k poruše, pokud je připojený přes
CD/MP3 a režim audiopřehrávání
přes Bluetooth.
Audiopřehrávání přes Bluetooth

Stiskněte opakovaně tlačítko CD/
AUX a vyberte připojený režim
audiopřehrávání přes Bluetooth.
Pokud zařízení Bluetooth není
připojené, nelze tuto funkci vybrat.

Aktivací mobilního telefonu nebo
zařízení Bluetooth přehrajete
hudební soubory.
■ Zvuk přehrávaný zařízením
Bluetooth je přenášen přes
informační systém.
■ V případě přehrávání přes
Bluetooth se musí hudba přehrát
alespoň jednou v režimu
hudebního přehrávače mobilního
telefonu nebo zařízení Bluetooth po
připojení jako stereosluchátka.
Alespoň po jednou přehrání bude
hudební přehrávač hrát
automaticky po vstupu do režimu
přehrávání a automaticky se
zastaví, když režim hudebního
přehrávače skončí. Pokud mobilní
telefon nebo zařízení Bluetooth
není v režimu obrazovky čekání,
nemusí některá zařízení přehrávat
automaticky v režimu
audiopřehrávání přes Bluetooth.
Pro přepnutí na předcházející nebo
další skladbu stiskněte tlačítka
dSEEKc nebo tato tlačítka přidržte
pro rychlé přetočení dopředu nebo
dozadu.

■ Tato funkce funguje jedině se
zařízeními Bluetooth, která
podporují AVRCP (profil dálkového
ovládání audio-videa), verzi 1.0
a výš. (V závislosti na možnostech
zařízení Bluetooth mohou některá
zařízení připojení AVRCP
u počátečního připojení.)
■ Informace o přehrávání skladby
a umístění skladby se nezobrazí na
obrazovce informačního systému.
Upozornění ohledně audiopřehrávání
přes Bluetooth
■ Při audiopřehrávání přes Bluetooth
neměňte skladby příliš rychle.
Určitou dobu trvá, než se data
přenesou z mobilního telefonu do
informačního systému.
■ Informační systém přenáší pořadí
přehrávání z mobilního telefonu do
režimu audiopřehrávání přes
Bluetooth. Pokud to proběhne
v jiném režimu, přenese zařízení
příkaz k zastavení.
V závislosti na možnostech
mobilního telefonu může nějakou

Telefon
dobu trvat, než se tento příkaz
k přehrání/zastavení aktivuje.
■ Pokud mobilní telefon nebo
zařízení Bluetooth nejsou v režimu
obrazovky čekání, nemůže
automaticky přehrávat navzdory
tomu, že došlo k převedení
z režimu audiopřehrávání přes
Bluetooth.
Pokud audiopřehrávání přes
Bluetooth nefunguje, zkontrolujte,
zda je mobilní telefon v režimu
obrazovky čekání.
■ Někdy může být zvuk při
audiopřehrávání přes Bluetooth
přerušovaný. Informační systém
vypouští audio z mobilního telefonu
nebo zařízení Bluetooth tak, jak je
přenášeno.
Chybová hlášení a opatření
Bluetooth
■ Bluetooth deaktivován
Zkontrolujte, zda je aktivace
Bluetooth nastavená jako ZAP.
Funkci Bluetooth lze použít po
zapnutí aktivace Bluetooth.

■ Bluetooth je zaneprázdněn
Zkontrolujte, zda nejsou připojená
nějaká zařízení Bluetooth. Pro
připojení jiného zařízení odpojte
nejprve jiná připojená zařízení
a potom proveďte nové připojení.
■ Seznam zařízení je plný
Zkontrolujte, zda je zaregistrováno
méně než pět zařízení. Lze
zaregistrovat maximálně pět
zařízení.
■ Není k dispozici žádný telefonní
seznam
Toto hlášení se zobrazí, pokud
mobilní telefon nepodporuje přenos
kontaktů. Pokud se toto hlášení
objeví po několika pokusech, pak
zařízení nepodporuje přenos
kontaktů.

Výstraha
Hlášení se zobrazí, když je
podporován přenos kontaktů,
zatímco jsou přenášeny
i informace s chybou zařízení.
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Pokud k tomu dojde, zařízení
znovu aktualizujte.
■ Telefonní seznam je prázdný
Toto hlášení se zobrazí, pokud
nejsou v mobilním telefonu uložena
žádná telefonní čísla. Objeví se též,
když je podporovat přenos
protokolů telefonu, ale způsobem,
který informační systém
nepodporuje.

Telefon handsfree
Příjem hovorů
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Když na mobilní telefon připojený
přes Bluetooth přijde telefonní hovor,
bude přehrávaná skladba přerušena,
telefon zazvoní a na displeji se objeví
příslušné informace.

Výstraha
V závislosti na mobilním telefonu
je možné přenést váš vyzváněcí
tón. Pokud je hlasitost vyzvánění
mobilního telefonu příliš nízká,
upravte ji.
Pro hovor stiskněte tlačítko volání na
dálkovém ovládání na volantu nebo
otočte ovládací knoflík MENU-TUNE
na funkci Odpovědět. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.

■ Pro zamítnutí hovoru stiskněte na
dálkovém ovládání na volantu
tlačítko Ztlumit/zavěsit nebo
stiskněte pomocí ovládacího
knoflíku tlačítko MENU-TUNE
a zvolte Zamítnout.

■ Během telefonního hovoru je
možné přenášený zvuk zablokovat
tím, že ovládacím knoflíkem zvolíte
položku Ztlumit mikrofon pomocí
tlačítka MENU-TUNE.

Telefon
■ Pokud je možné využívat
prostřednictvím nějaké aplikace
služby v souvislosti s konverzací se
třetí osobou podporované
poskytovatelem komunikačních
služeb, je možné telefonovat přes
informační systém.
■ Během konverzace se třetí osobou
nebo s více osobami se může
zobrazený obsah lišit od
praktických informací.
■ Během telefonního hovoru podržte
na dálkovém ovládání na volantu
tlačítko Volat a přejděte na režim
soukromého hovoru (některé
telefony režim soukromého hovoru
nepodporují, záleží na volbách
telefonu).
■ Pokud hovor přijmete přes
informační systém a je připojený
Bluetooth, některé mobilní telefony
do režimu soukromého hovoru
nepřejdou automaticky. Závisí to na
původních specifikacích každého
mobilního telefonu.
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ovladače MENU-TUNE se přesuňte
na položku Zavěsit a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

Volání pomocí opakované volby

Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte
tlačítko Ztlumit/Zavěsit na dálkovém
ovládání volantu nebo otočením

Pomocí dálkového ovládání na
volantu stiskněte tlačítko Volat pro
zobrazení obrazovky pro
opakovanou volbu, nebo podržte
tlačítko pro zobrazení obrazovky
s protokolem volání.
Otočením ovládacího knoflíku
MENU-TUNE zvolte Ano nebo
kontakty a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE nebo tlačítko Volat pro
uskutečnění volání.
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Volání zadáním čísla

■ Pokud mobilní telefon není
v režimu čekání, nemusí funkci
opakované volby podporovat. To
závisí na funkcích mobilního
telefonu.
■ Při opakované volbě telefonního
čísla se telefonní číslo spojovaného
telefonu nezobrazí.
■ V závislosti na mobilním telefonu
jsou případy, kde hovor
uskutečňován není pomocí
opakované volby, ale přes historii
volání - přijatých nebo zmeškaných
volání. To závisí na funkcích
mobilního telefonu.

Když je telefon připojený, stiskněte
tlačítko MENU-TUNE a zobrazí se
spojovací funkce (viz nahoře).
Pomocí ovládacího knoflíku použijte
tlačítko MENU-TUNE a funkce
v nabídce, která se zobrazí.
Během hovoru přidržte tlačítko Volání
na dálkovém ovládání na volantu
a přepněte do režimu soukromého
hovoru.

Pro uskutečnění volání zadáním
telefonního čísla stiskněte tlačítko
MENU-TUNE a otočte ovládací
knoflík pro volbu Zadejte číslo. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.

Telefon
1. Posunout: Posunutí zadávané
polohy
2. Vymazat: Vymazání zadávaného
znaku
3. Telefonní seznam: Vyhledat
kontakty (lze použít po aktualizaci
telefonních čísel)
4. Vytočit: Zahájení vytáčení

Pro volbu požadovaných písmen
otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE pro zadání čísla.
■ Pro zadání všech telefonních čísel
tento krok zopakujte.
■ Pro postupné vymazání písmen
stiskněte tlačítko P BACK nebo
tlačítko přidržte pro vymazání
celého obsahu, který jste zadali.
■ Pro editaci zadaných informací
postupujte podle následujících
informací.

Po zadání celého telefonního čísla
otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE pro zahájení vytáčení [y]
a potom stiskněte tlačítko/ovládací
knoflík pro uskutečnění hovoru.
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Pro ukončení hovoru otočte
ovládacím knoflíkem MENU-TUNE
a vyberte funkci ukončení hovoru.
Potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.

Používání menu telefonu
Menu telefonu → Telefonní seznam
→ Vyhledat

Stiskněte tlačítko MENU-TUNE,
otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE pro volbu telefonního
seznamu a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
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Na obrazovce se objeví oznámení, že
nejsou uložené žádné kontakty,
a potom se vrátíte do předchozího
menu.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE, vyberte Vyhledat a potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE pro volbu jména nebo
příjmení a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE na obrazovce s výsledky
hledání a vyberte požadovaný
kontakt. Potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE pro zobrazení
podrobných údajů o tomto kontaktu.

Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE, vyberte podmínky/rozsah
hledání a potom stiskněte tlačítko
MENU-TUNE.

Pro volání příslušného čísla stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.
Další informace - viz uskutečnění
hovoru.

Telefon
Menu telefonu → Telefonní seznam
→ Aktualizace

Aktualizace kontaktů mobilního
telefonu připojeného ke kontaktům
systému.
Pomocí tlačítka MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem vyberte Menu
telefonu → Telefonní seznam
→ Aktualizace a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.

Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a zvolte Ano nebo Ne. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE pro
aktivaci nebo zrušení aktualizace.
Poznámka k aktualizaci kontaktů
■ Tuto funkci lze použít v mobilních
telefonech, které podporují
aktualizaci kontaktů a funkci
přenosu historie volání. (Pokud je
zařízení připojeno k mobilnímu
telefonu, který tyto funkce
nepodporuje, lze historii volání
zobrazit přes informační systém.)
■ Aktualizace není podporována pro
více než 1.000 kontaktních čísel.
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■ Zapamatujte si, že handsfree
a audiopřehrávání přes Bluetooth
bude při aktualizacích kontaktů
přerušeno. (Další funkce kromě
handsfree a audiopřehrávání přes
Bluetooth lze používat.)
■ Pro aktualizaci svých kontaktů je
možné požádat o potvrzení
přenosu pro kontakty. Pokud se
obrazovka čekání dlouho nemění,
můžete zkontrolovat, zda mobilní
telefon nepožaduje certifikaci. Při
žádosti o potvrzení mobilního
telefonu budou všechna spojení
Bluetooth přerušena, pokud nejsou
akceptována, a potom bude
zařízení znovu připojeno.
■ Při přijímání historie volání je
možné požádat o potvrzení
přenosu pro historii volání
z mobilního telefonu. Pokud se
obrazovka čekání dlouho nemění,
zkontrolujte, zda mobilní telefon
nepožaduje certifikaci.
Při žádosti o potvrzení mobilního
telefonu budou všechna spojení
Bluetooth přerušena, pokud nejsou
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■
■

■

■
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akceptována, a potom bude
zařízení znovu připojeno.
Pokud nastane problém
v uložených informacích mobilního
telefonu, nebude možné kontakty
aktualizovat.
Informační systém používá pouze
informace zakódované ve formátu
UTF-8.
Pokud jsou během aktualizace
kontaktů nebo postupu při přenosu
historie volání aktivovány další
operace (hra, hledání v mapě,
navigace atd.), nemusí aktualizace/
přenos fungovat.
Je to způsobeno tím, že jiné
operace, které běží v mobilním
telefonu, mají vliv na přenos dat.
Jakmile jsou aktualizace kontaktů
nebo přenos historie volání hotové,
budou všechny režimy hands-free
a audiopřehrávání přes Bluetooth
automaticky odpojeny a poté znovu
připojeny.
Pokud se informační systém odpojí
během hovoru, bude hovor
převeden do mobilního telefonu.

■

■

■

■

Některé telefony budou v závislosti
na typu telefonu možná potřebovat
nastavit funkci přenosu hovoru
předem.
Pokud uživatel odpojí spojení
přímo (pomocí informačního
systému nebo mobilního telefonu),
k aktivaci funkce automatického
připojení nedojde.
Automatické připojení: Tato funkce
automaticky najde a připojí
zařízení, které bylo připojené jako
poslední.
Kontakty nemusí, pokud jsou
zvoleny, zobrazit vždy všechny
seznamy v telefonu. Informační
systém pouze zobrazuje to, co bylo
přeneseno z mobilního telefonu.
Při aktualizaci kontaktů lze přijmout
pouze čtyři čísla pro každý kontakt
(mobilní telefon, práce, domov
a jiné).
Při změně nastavení jazyka během
aktualizace kontaktů vymažete
všechny předchozí aktualizace.

■ Pokud mobilní telefon není
nastavený s obrazovkou čekání,
nelze na tento informační systém
uskutečňovat volání.
■ Při aktualizaci operačního systému
mobilního telefonu se může změnit
to, jak funguje funkce Bluetooth
telefonu.
■ Zvláštní znaky a nepodporované
jazyky se zobrazí jako ____.
■ Hovory registrované v kontaktech
bez jakéhokoli jména se budou
označovat jako Žádné číslo
v kontaktech.
■ Informační systém zobrazí
kontakty, historii volání a informaci
o opakované volbě, protože jsou
přeneseny z mobilního telefonu.

Telefon
Menu telefonu → Telefonní seznam
→ Vymazat vše

Každé samostatné telefonní číslo,
které bylo uloženo do kontaktů
systému, bude vymazáno.
Pomocí tlačítka MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem vyberte Menu
telefonu → Telefonní seznam
→ Vymazat vše a potom stiskněte
tlačítko MENU-TUNE.
Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a zvolte Ano nebo Ne. Potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE pro
vymazání všech kontaktů nebo
zrušení.
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Menu telefonu → Seznamy volání

Kontrola, používání nebo mazání
kontaktů.
Pomocí tlačítka MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem vyberte Menu
telefonu → Seznamy volání a potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.
Pomocí tlačítka MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem vyberte
podrobnou historii volání a potom
stiskněte tlačítko MENU-TUNE.

Otočte ovládacím knoflíkem MENUTUNE a zkontrolujte historii volání
a uskutečněte volání.
Stiskněte tlačítko MENU-TUNE pro
volání na vybrané číslo z historie
volání.
■ Pokud se obrazovka Čekejte
prosím zobrazuje po zvolení
protokolu volání příliš dlouho,
zkontrolujte, zda mobilní telefon
žádá o ověření přenosu telefonních
čísel. Po dokončení ověření
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mobilního telefonu budou do
informačního systému přeneseny
kontakty a protokol volání.
■ Protokol volání z mobilního
telefonu a protokol zobrazeny
v informačním systému se mohou
lišit. Tento informační systém
ukazuje informace přenesené
z mobilního telefonu jako takové.
Menu telefonu → Nastavení Bluetooth

Nastavení funkce Bluetooth.

Pomocí tlačítka MENU-TUNE
s ovládacím knoflíkem zvolte Menu
telefonu → Nastavení Bluetooth
a potom stiskněte tlačítko MENUTUNE.
Pro aktivaci funkce Bluetooth,
registraci/připojení/vymazání
zařízení Bluetooth nebo změnu kódu
Bluetooth vyberte ovládacím
knoflíkem pomocí tlačítka MENUTUNE Bluetooth a potom použijte
tlačítko MENU-TUNE s ovládacím
knoflíkem pro nastavení
požadovaného zařízení.

Pro nastavení vyzváněcího tónu
a jeho hlasitosti pomocí funkce
Bluetooth použijte tlačítko MENUTUNE pomocí ovládacího knoflíku
a vyberte Zvuk a signál. Potom
pomocí tlačítka MENU-TUNE
nastavte požadované funkce.
■ Je možné, že vyzváněcí tóny, které
už máte, budou v závislosti na
mobilním telefonu přeneseny do
informačního systému. U takových
mobilních telefonů není možné
použít vybraný vyzváněcí tón.
■ U mobilních telefonů, které
přenášejí vaše vyzváněcí tóny,
bude hlasitost vyzváněcího tónu
záviset na hlasitosti přenesené
z mobilního telefonu. Pokud je
hlasitost vyzváněcího tónu
mobilního telefonu příliš nízká,
upravte ji.

Telefon

Pro opětovné nastavení Bluetooth na
původní hodnoty použijte tlačítko
MENU-TUNE s ovládacím knoflíkem
a vyberte položku obnovy
počátečního nastavení. Potom
pomocí tlačítka MENU-TUNE zvolte
Ano.

119

120

Rejstřík

B

Bluetooth® ................................. 104

O

Obsluha ....................................... 66
Ochrana proti odcizení ................ 59

P

Personalizace............................... 70
Pevná anténa............................... 85
Používání...................................... 74
Přehled ovládacích prvků............. 60
Přehrávač CD .............................. 87
Přídavná zařízení ........................ 96

R

Rádiový informační systém
(RDS) ....................................... 81

T

Telefon handsfree ..................... 109

V

Všeobecné informace................... 58

