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Radionavigační systém Vám nabízí jednoduchou 
obsluhu komfortního vybavení, které se skládá 
z rádia, CD a navigačního systému ve vozidle. 
Tento systém může být dodatečně vybaven 
originálním přehrávačem CD na 6 disků.

Navigace
Navigační systém je Vaším „inteligentním 
spolujezdcem“. S ním se dostanete bez časově 
náročného hledání na mapě rychle, spolehlivě 
a pohodlně k cíli. V neznámých městech Vás 
např. dovede rychle k nejbližší čerpací stanici. 
Tento systém využívá k propočtům trasy údaje 
uložené na navigačním CD. Během navádění 
k cíli obdržíte optické pokyny k jízdě jako např. 
upozornění na odbočení (směr a vzdálenost 
až k odbočce), informace o době příjezdu 
do cíle cesty, zbylé délce cesty a vzdálenosti 
od cíle, které se znázorňují různým způsobem 
na obrazovce.
Kromě toho můžete od radionavigačního systému 
dostat také „mluvené“ pokyny k jízdě. 

Jak pracuje navigační systém?
Aktuální poloha vozidla se vypočítává pomocí 
elektronických tachometrických signálů a 
navigačních signálů, které jsou přijímány satelity 
GPS (Global Positioning System, t.j. globální 
polohový systém jako operační systém družic). 
Tachometrickým signálem se měří ujetý úsek 
cesty. Naměřený údaj je sdělován navigačnímu 
systému a porovnává se s mapovým materiálem 
v paměti.

Důležitá upozornění

Obsluha radionavigačního systému 
během jízdy
Požadavky kladené dnes na řidiče v silniční 
dopravě od něj vyžadují, aby se neustále 
dokonale soustředil na jízdu.
Obsluhujte funkce jako je navigace pouze 
tehdy, když to dopravní situace dovolí. 
Všechny základní funkce radionavigačního 
systému a zadání cíle byste měli provádět 
pouze ve stojícím vozidle.
Hlasitost zvukového výstupu by měla být 
nastavena tak, aby bylo vždy slyšet akustické 
signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel 
policie a hasičů.

Obraťte svou pozornost v prvé řadě 
na řízení vozidla! Jako řidič nesete plnou 
zodpovědnost za bezpečnost dopravy. 
Používejte proto funkce radionavi-
gačního systému pouze tak, abyste měli 
ve všech dopravních situacích vozidlo 
pod kontrolou!

Upozornění k provozu 
radionavigačního systému
• Trasa, kterou navigační systém vypočítá, 

je doporučením, jak dojet k cíli cesty. 
Vždy platí pravidla silničního provozu, 
i kdyby byla doporučení systému pro řidiče 
v rozporu s jejich ustanoveními. Krátkodobé 
změny dopravních podmínek, např. 
staveniště nebo jednosměrné ulice, nejsou 
na CD zachyceny.

• Jména ulic a obcí mohou být změněna. Proto 
se může stát, že se jména uložená na CD 
ve vyjímečných případech neshodují s novým 
jménem.

• Po změně pneumatik může krátkodobě dojít 
ke snížení výkonnosti, dokud navigační 
systém nezjistí obvod nových pneumatik. 
Přečtěte si k tomu kapitolu Nastavení 
navigace na straně 14.
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Struktura displeje

Funkce a nabídky zobrazované na displeji se 
skládají z těchto standardních políček:

Displej

Pozadí

Popředí

Pole stavových informací

Pozadí - Při aktivované navigaci se nahoře 
na displeji objeví stav funkcí rádia, CD nebo 
měniče CD (zdrojů zvuku). V režimu rádia 
nebo CD se zde objeví ukazatel právě aktivní 
funkce.
V nabídce např. navigace nabo nastavení 
(Setup) se zde objeví titulní řádek nabídky.
Popředí - Při aktivované navigaci je určeno 
k znázornění optických pokynů pro řidiče. 
V ukazateli rádia se v tomto poli zobrazí vysílač 
resp. kmitočet, v režimu CD TRACK a aktuální 
číslo skladby.
Pole stavových informací (pouze při zvukovém 
režimu) - Pole stavových informací slouží 
ukazatelům aktuálního zdroje zvuku resp. úrovně 
paměti v rozhlasovém režimu, místa v paměti, 
čísla CD, aktivních funkcí, např. SCAN, INFO a 
připravenosti k příjmu dopravních hlášení.

Informace na displeji 

Displej je centrálním ukazatelem Vašeho 
radionavigačního systému. Pro příklad je zde 
zobrazen panel navádění k cíli.
Na tomto panelu jsou tyto údaje: 

 zvolený zdroj zvuku  (zde rovina FM 1),
 zvolené místo v paměti ,
 název zvoleného vysílače ,

1 2 3 4

5 6

7 9

10

8
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 ukazatel informující o tom, že nastavený 
vysílač je vysílačem TMC, a o počtu došlých 
dopravních hlášení  (zde 3 hlášení),

 zbývající doba jízdy resp. čas příjezdu do cíle 
 (zde doba příjezdu do cíle),

 zvolený výpočet trasy  (zde dynamický),
 zbývající vzdálenost od cíle ,
 šipka ukazující směr ,
 vzdálenost k nejbližšímu rozhodujícímu bodu 

 a 
 název ulice/silnice, po které jedete .

Přepnutí na noční displej 
Přepnutí displeje lze provést stiskem tlačítka 

.

Alarm

Jakmile Váš navigační systém dostane hlášení 
o případné katastrofě, objeví se v popředí 
na displeji ALARM tak jak je to zobrazeno resp. 
při aktivované navigaci se objeví toto hlášení 
na pozadí.
Reprodukce aktivního zvukového zdroje se 
přeruší a ozve se rozhlasový zdroj, který hlášení 
o katastrofě přijal. 
Reprodukce hlášení probíhá v síle zvuku podle 
nastavení hlasitosti dopravních hlášení, viz 
strana 16.
Po ukončení hlášení se přístroj automaticky 
přepne na naposledy aktivovaný zvukový 
zdroj.
Toto hlášení můžete také kdykoliv přerušit 
přepnutím na jiný zvukový zdroj nebo nasta-
vením jiného vysílače.

Telefon (PHONE)

Je-li Vaše vozidlo vybaveno telefonním zařízením 
a zařízením „handsfree“ (doplňkové vybavení), 
je zvuk telefonu předáván přes radionavigační 
systém.
Je-li telefon aktivován, jsou jiné zdroje zvuku 
umlčeny.
Na displeji se objeví PHONE.
Po ukončení hovoru se opět ozve zvukový 
zdroj.
Upozornění: Je-li telefon aktivován 
při vypnutém radionavigačním systému, 
potom se tento systém zapne. Displej 
zůstane přitom vypnutý. Nyní můžete vést 
hovor jako obyčejně. Po ukončení hovoru 
se radionavigační systém zase automaticky 
vypne.
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Struktura nabídky

Všechny základní funkce Vašeho radio-
navigačního systému se nastavují v nabídce 
Setup (Nastavení). Stejně tak se v nabídce 
nastavuje navigace a zadání cíle.
Obsah nabídek na displeji je rozdělen na název 
nabídky a funkce nabídky. Má-li nabídka více 
než pět funkcí, nachází se poslední funkce mimo 
obrazovku.

Nabídka

Takovéto nabídky jsou označeny vpravo 
šipkou. Další funkce nabídky se objeví, jakmile 
pohybujete výběrovým pruhem na předposlední 
resp. druhou funkci nabídky. Po dalším pohybu 
ovládacím knoflíkem  zůstane výběrový pruh 
stát na místě. Objeví se další položky nabídky.

K vyvolání a ovládání funkcí nabídky se používá 
ovládací knoflík .
• Pro posunutí výběrového pruh nahoru 

resp. dolů, otáčejte ovládacím knoflíkem ve 
směru hodinových ručiček resp. proti směru 
hodinových ručiček. Vybraná funkce se 
zobrazí inverzně.

Pro potvrzení volby
• stiskněte ovládací knoflík .

Volba a potvrzení funkcí nabídky
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Jakmile potvrdíte svou volbu, objeví se další 
podnabídka (zde: Nastavení hlasitosti zvuku 
- SETUP VOLUME). Výběrový pruh je na první 
funkci nabídky. V titulním řádku nabídky se 
objeví její název. Označte a potvrďte ovládacím 
knoflíkem funkci, kterou chcete změnit .
Nyní můžete provét nastavení (zde: Hlasitost 
zvuku při zapnutí VOL-ON).

Změna nastavení

Funkce je na displeji zobrazena v rámečku, 
hodnota nastavení se změní ovládacím knoflíkem 

. Změna mezi vypnuto a zapnuto (ON/OFF) 
nebo různými možnostmi se potvrzuje ovládacím 
knoflíkem  během toho, co jste zvolili některou 
z možností.
Pokud chcete tuto hodnotu nastavení 
zafixovat,
• stiskněte ovládací knoflík .

Opuštění nabídky

Pokud nechcete novou hodnotu převzít,
•   stiskněte tlačítko  .

Pokud se chcete vrátit do předchozí nabídky,
• stiskněte znovu tlačítko  .

Když chcete základní nabídku opustit, zvolte 
jinou funkci např. FM nebo CD.



12 RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM

ÚVOD

Tlačítko INFO

Tlačítko INFO  stiskněte, pokud chcete získat 
více informací k aktuálně zvolenému cíli nebo 
o zápisech v seznamu, u kterých stojí tečky 
označující pokračování textu.
Po stisknutí tlačítka INFO  se při aktivní 
navigaci zobrazí v popředí displeje zvolený cíl 
a opakuje se poslední zvukový výstup s navi-
gačními pokyny.
V nabídce seznamu se zobrazí detailní ukazatel 
zápisů v seznamu, které jsou označeny tečkami 
pro pokračování.
Jsou-li na Vašem CD k dispozici rozšířené 
informace, mohou být vyvolány v „Travel guide“, 
t.j. Cestovním průvodci.
Upozornění: Otáčením ovládacího knoflíku 

 můžete vyvolat další zápisy ze seznamu.

Všeobecná tlačítka
Tlačítko TELE 

Tlačítkem TELE  si můžete nechat 
na displeji zobrazit dopravní hlášení, která přišla 
prostřednictvím TMC (Traffic Message Channel, 
tzn. kanál dopravních hlášení). Tato hlášení 
jsou využívána radionavigačním systémem 
pro dynamickou navigaci, pokud je tato funkce 
aktivována (viz „Stanovení možností trasy“ 
na straně 48).

Počet došlých dopravních hlášení je znázorněn 
pod nápisem TMC  tečkami. U tohoto 
zobrazení jsou například znázorněny 3 tečky 
pro 3 dopravní hlášení. 

1
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Stisknete-li tlačítko TELE , zobrazí se ukazatel 
tak, jak ho vidíte na shora uvedeném příkladu. 
V pozadí je napsáno TRAFFIC INFO, číslo 
zobrazeného hlášení a počet hlášení, která 
jsou uložena v paměti.
Mezi jednotlivými hlášeními můžete přepínat
• otáčením ovládacího knoflíku .
Upozornění: Funkce TMC je Vám k dispozici 
pouze tehdy, pokud je vloženo navigační 
CD.
Hlášení se po 15 minutách vymažou, pokud 
nejsou opětně přístrojem přijata. Pokud 
nedošlo žádné hlášení, objeví se na displeji 
odpovídající informace.

Tlačítko MUTE (Umlčení)

Stisknutím tlačítka MUTE    můžete umlčet 
rozhlasový přenos, CD nebo přehrávač CD 
(doplňkové vybavení). Během tohoto umlčení 
se na displeji objeví informace AUDIO OFF 
(Zvuk vypnut). 
Abyste ukončili umlčení zvuku, stiskněte během 
tohoto umlčení znovu tlačítko MUTE  nebo 
otočte levým knoflíkem/tlačítkem .

Tlačítko DSP

Tlačítkem DSP  máte možnost nastavit 
kontrast obrazovky.

Po stisknutí tlačítka DSP  můžete otáčením 
ovládacího knoflíku  nastavit kontrast. 
Nastavená hodnota se stisknutím ovládacího 
knoflíku  zanese do paměti.
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Nastavení navigace

SETTINGS (Nastavení) - Zde se dostanete 
do podnabídky k zadání hodnot pro nastavení 
systému:
- TIME INFO (Čas) - Zde můžete zvolit, zda 

má být zobrazena doba příjezdu (ARRIVAL) 
do cíle nebo zbývající doba jízdy (REMAIN) 
až k cíli.

- LANGUAGE (Jazyk) - Chcete-li se nechat 
vést k cíli bez hlasových pokynů, zvolte 

SETUP - Základní nastavení
 hodnotu OFF - vypnuto. Pokud je hlasový 

výstup vypnut, může systém vydávat pokyny 
pro řidiče pouze prostřednictvím optických 
ukazatelů na displeji nebo kombinovaným 
způsobem.

- REMEMB. DEST. (Zapamatování cíle) 
- Vypnutí nebo zapnutí automatického 
ukládání posledních 10 cílů do paměti LAST 
DESTINATIONS (Poslední cíle), viz Paměť 
cílů, strana 55.

- DRIVE SYMB. (Navigační symbol) - Přejete-
li si, aby byly optické pokyny pro řidiče 
vydávány pouze kombinovaným způsobem, 
zvolte hodnotu OFF - vypnuto (tato možnost 
závisí na modelu systému).

LOCATION (Stanoviště) - Pokud není možný 
příjem GPS, může být v této položce zadáno 
stanoviště ručně.
TYRE CHANGE (Výměna pneumatik) - Pokud 
jste vyměnili pneumatiky, zvolte v nabídce tuto 
funkci (viz strana 62).

Nastavení zvuku

V nabídce Setup Audio (Nastavení zvuku) 
můžete nastavit další funkce přístroje týkající 
se zvukového režimu.
RDS NAME (Název RDS) - Některé vysílače 
RDS používají RDS nejenom proto, aby 
mohly vysílat svůj název, ale také pro vysílání 
reklamy. Touto funkcí můžete nastavit, zda 
má být název jednoho vysílače, vyvolaného 
z paměti, nastálo zobrazen na displeji nebo zda 
se mohou na displeji objevit i měnící se zprávy, 
např. reklama.
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• Zvolte FIX (Nastálo), aby nebylo možné 
připustit změnu názvu vysílače. Toto 
nastavení se aktivuje teprve tehdy, když je 
daný vysílač vyvolán z paměti.

• Aktivujte VAR (Variabilně), pokud chcete, aby 
se na displeji objevily všechny texty RDS.

RDS-REG - V této funkci zvolte, zda smí radio-
navigační systém nastavovat také vysílače RDS, 
které vysílají jiný regionální program než ten, 
který právě posloucháte. Toto nastavení může 
být nutné tehdy, když je příjem natolik slabý, 
že je nebezpečí, že se vysílání zcela ztratí, viz 
strana 22.
- AUTO - Při volbě tohoto nastavení dojde 

k přepnutí přijímače na regionálně spřízněný 
kmitočet vysílání pouze tehdy, kdyby se 
vysílání zcela ztratilo.

- OFF (Vypnuto) - Regionálně spřízněný 
kmitočet vysílání může být nastaven ručně. 
Potom nedochází k žádnému automatickému 
přepnutí vysílání.

CD-MIX - Touto funkcí nastavíte reakce přístroje 
při aktivované funkci MIX (pouze ve spojení 
s měničem CD).
- Nastavte DISC, pokud chcete, aby byly 

přehrány nejprve všechny skladby CD, které 
je právě přehráváno, a potom teprve skladby 
jiného CD v nahodilém pořadí.

- Zvolte MAG (Zásobník), aby byly přehrány 
všechny skladby, které jsou v zásobníku, 
v nahodilém pořadí (pouze ve spojení 
s měničem CD).

MUSIC/SP. - (Hudba/Mluvené slovo) - Vysílače 
RDS mohou vysílat signál, který u pořadů 
mluveného slova přepne kmitočtový průběh 
Vašeho radionavigačního systému na reprodukci 
řeči; přitom se například sníží výšky. 

Reprodukce mluveného slova se tím stane 
jasnější a je jí lépe rozumět.
- AUTO, kmitočtový průběh řečové reprodukce 

se změní, pokud je přijímán odpovídající 
signál.

- Pokud si nepřejete, aby byl kmitočtový průběh 
přizpůsoben, zvolte OFF (Vypnuto).

Myslete prosím na to, že tato funkce ještě není 
obsluhována všemi vysílači RDS. Proto nemusí 
vždy dojít ke slyšitelnému zlepšení kvality řeči, 
ačkoliv je tato funkce aktivována.

TA - Zde nastavíte chování přístroje při příchozím 
dopravním hlášení.
- Zvolte ON (Zapnuto), aby byla všechna 

příchozí dopravní hlášení reprodukována. 
Pokud je TA zapnuto, mohou být vyladěny 
pouze vysílače TP.

- Zvolte OFF (Vypnuto), pokud si reprodukci 
dopravních hlášení nepřejete.
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Nastavení hlasitosti

VOL-ON - nastavení hlasitosti zvuku při zapnutí 
přístroje. Posuňte regulátor na zvolenou hodnotu 
hlasitosti. Během nastavování se zároveň také 
mění momentální síla zvuku.
Upozornění: Nastavíte-li hodnotu pro VOL-ON 
na Max., tedy maximum, je zvuk při zapnutí 
extrémně hlasitý. V tomto případě by mohlo 
dojít i k poškození sluchu.

TA-MIN - Minimální hlasitost zvuku příchozích 
dopravních hlášení.
NAV-MIN - Zde můžete zvolit minimální hlasitost 
zvukových výstupů navigace.
Upozornění: Je-li ve chvíli, kdy dojde dopravní 
hlášení, nebo ve chvílu zvukového výstupu 
hlasitost systému větší než je TA-MIN resp. 
NAV-MIN, probíhá tento výstup ve stejné síle 
zvuku jako je nastaven systém.
TELEPH. (Telefon) - Je-li Vaše vozidlo vybaveno 
automobilovým telefonním systémem, přichází 
hovor přes radionavigační systém. Zvolte 
zde sílu zvuku, jakou má mít hlasový výstup 
z reproduktorového systému během hovoru 
s Vaším partnerem.
GALA - Úroveň hlasitosti Vašeho radio-
navigačního systému se automaticky zvětšuje 
s narůstající rychlostí a tím také se sílícími 
vnějšími zvuky. Stupeň přizpůsobování můžete 
nastavit v této funkci.
  

Nastavení makrotlačítka

Makrotlačítko  můžete obsadit následujícími 
funkcemi:
- ROUTE GUIDANCE (Vedení k cíli) aktivuje 

navigaci, pokud je již definován cíl.
- ROUTE OPTIONS (Možnosti trasy) vyvolává 

nabídku k volbě výpočtu trasy.
- ROUTE LIST (Seznam tras) vyvolává 

seznam tras během probíhajícího vedení 
k cíli.
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- LAST DESTINATIONS (Poslední cíle) zobrazí 
obsah paměti posledních cílů navigace.

- ALPH. DEST. MEMORY (Abecední paměť 
cílů) vyvolá paměť cílů, která je abecedně 
uspořádána.

- GPS STATUS (Stav GPS) udává počet 
momentálně dostupných satelitů GPS a 
zeměpisnou polohu.

- TOGGLE TIME INFO (Přepnutí časových 
informací) umožňuje přepínání mezi informací 
o době příjezdu a informací o zbývající době 
jízdy.

- SHOW LOCATION (Určení polohy), navigace 
probíhá za určení světové strany, ve které cíl 
leží, a případně názvu ulice/silnice, po které 
vozidlo jede.

Při vyvolání nabídky stojí výběrový pruh na funkci 
ROUTE GUIDANCE (Vedení k cíli). Aktuální 
obsazení makrotlačítka je označeno šipkou.

Nastavení času

V této nabídce se provádí nastavení 
pro čas systému. Funkce GPS TIME (Čas GPS) 
nemůže být změněna. Slouží totiž k vypočítání 
systémového času při příjmu GPS. Jakmile je 
čas GPS k dispozici, může být ručně nastaven 
čas systému.

TIME ZONE (Časové pásmo) - Zde můžete 
nastavit odchylku časového pásma, ve kterém se 
právě nacházíte, od světového koordinovaného 
času (UTC), (viz strana 64).
DAYL. SAV. (Letní čas) - Zvolte ON (Zapnuto), 
pokud se nacházíte v zemi, ve které ve chvíli 
nastavení této hodnoty platí letní čas.
SYS. TIME (Čas systému) - Zvolte ovládacím 
knoflíkem  funkci SYS. TIME (Čas systému) 
a potvrďte ji. Nyní můžete otáčením knoflíku 
změnit hodiny. Abyste přepnuli na minuty, 
stiskněte znovu ovládací knoflík . Nastavte 
ovládacím knoflíkem  minuty  a opusťte 
stisknutím knoflíku funkci nastavení.
Upozornění: Systémový čas může být 
změněn pouze tehdy, pokud nelze přijmout 
žádný čas GPS.
Časové pásmo a letní čas musí být nasta-
veny ručně.
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Jazyk/Language

Pro informace na displeji a zvukový výstup navi-
gačních pokynů můžete zvolit mezi různými 
jazyky.
K dispozici máte tyto jazyky
- DEUTSCH,
- ENGLISH (IMPERIAL), 

Míry jsou udávány v yardech,
- ENGLISH (METRIC),

Míry jsou udávány v metrech,
- ESPAÑOL,
- FRANÇAIS,
- ITALIANO,
- NEDERLANDS.

Výrobní nastavení

Touto funkcí můžete vrátit všechna nastavení 
v nabídkách Setup stejně jako nastavení zvuku 
na hodnoty, které byly nastaveny u přístroje 
již při výrobě. Výjimkou je nastavení jazyka a 
kalibrování.

Když zvolíte v základní nabídce nastavení funkci 
FACTORY SETTINGS (Výrobní nastavení) a 
potvrdíte ji, budete přístrojem vyzváni, abyste 
ještě jednou potvrdili svou volbu. Teprve když 
zvolíte položku YES (Ano) a potvrdíte ji, vrátí se 
hodnoty do původního stavu po opuštění výroby. 
Radionavigační systém se krátce vypne a potom 
se zase zapne.
Pokud nechcete navrátit hodnoty přístroje 
do původního stavu, zvolte zde NO (Ne).
Pokud je vloženo navigační CD, máte možnost 
vymazat také cíle uložené v paměti. Přejete-li si 
pracovat s touto funkcí, zvolte v této zjišťovací 
nabídce povel YES (Ano). Pokud si nepřejete, 
aby byly cíle vymazány, zvolte zde povel NO 
(Ne).
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Zabezpečení proti krádeži

Po odpojení baterie, po odpojení přístroje 
od palubního napájení vozidla a po „propálení“ 
pojistek je nezbytné, abyste před uvedením 
přístroje do provozu zadali ochranný kód.
V těchto případech se objeví po zapnutí přístroje 
na displeji zpráva SAFE.
Toto kódové číslo je nalepeno společně se 
sériovým číslem přístroje vpředu v návodu 
na „průkazu přístroje“.
„Průkaz přístroje“ musíte v každém případě 
odtrhnout z návodu a uschovat na bezpečném 
místě mimo vozidlo. 
Upozornění: Kód je normálně uložen 
do paměti v kombinovaném zařízení. Tím se 
radionavigační systém automaticky dekóduje 
(komfortní dekódování). Ruční zadání kódu je 
tedy v normálních případech zbytečné.

Kód na ochranu proti krádeži

Ochranné kódování Vašeho radionavigačního 
přístroje proti krádeži zabrání tomu, aby byl 
systém uveden do provozu po přerušení 
napájení, např. během opravy vozidla nebo 
po krádeži.

Zrušení kódování přístroje

Zadáním správného kódového čísla se elektro-
nický zámek zruší.
Přitom musíte zachovat toto pořadí operačních 
kroků:
• Zapněte systém. 
Po počátečním obraze s informací SAFE se 
po 2 sekundách zobrazí výzva k zadání kódu. 
Na displeji se objeví číslo 1000.
• Stiskněte tlačítko 1 tak často, až se na displeji 

objeví první číslo kódu.
• Nastavte druhou číslici kódu tisknutím 

numerického tlačítka 2.
• Pro třetí a čtvrtou číslici tiskněte numerické 

tlačíko 3 resp. 4.
• Jakmile zadáte celkový kód, stiskněte  

po dobu nejméně  2 sekund ovládací knoflík 
, tlačítko  nebo tlačítko .
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Zadání chybného kódového čísla
Pokud je při zadávání kódového čísla omylem 
zadán a potvrzen chybný kód, objeví se zase 
na displeji informace SAFE. Tato informace 
nejprve bliká, potom svítí neustále. Ve stavovém 
řádku displeje se objeví hlášení: 
WRONG TRIES: 1 (První pokus chybný)
Nyní můžete celý postup ještě jednou 
opakovat.
Pokud zadáte podruhé chybné kódové číslo, 
přístroj se asi na 1 hodinu zablokuje, to znamená, 
že nemůže být uveden do provozu. Teprve 
po uplynutí jedné hodiny - přístroj přitom musí 
zůstat zapnutý a klíček zasunutý v zapalování 
- je možné opět opakovat zadání kódu.
Po jedné hodině je tedy možné tento proces 
znovu opakovat. Pokud opět provedete dva 
neplatné pokusy, zablokuje se přístroj opět 
na hodinu.
Upozornění: Ztratíte-li průkaz přístroje 
s kódovým číslem, obraťte se na servis 
Škoda Auto.

Zapnutí a vypnutí přístroje
Nyní se aktivuje zdroj zvuku resp. navigační stav 
(pokud to není déle než 30 minut, co systém 
naposledy vedl k cíli), které byly před vypnutím 
systému v provozu.
Vytáhnete-li klíček ze zapalování, může být 
systém stisknutím levého knoflíku/tlačítka  
asi hodinu zapnut. Přístroj se potom na ochranu 
baterie vozidla sám od sebe vypne. Tento proces 
může být libovolně často opakován.
U vypnutého přístroje a vytaženého klíče udává 
krátkou dobu blikající světelná dioda, že se jedná 
o přijímač s aktivovaným kódem na zabezpečení 
přístroje proti krádeži.

Zapnutí přístroje

• Stisknutím otočného knoflíku resp. tlačítka 
 se systém zapne.

Upozornění: Pokud se po zapnutí přístroje 
neozve žádný zvuk a na ukazateli se objeví 
„SAFE“, přečtěte si pokyny o obsluze 
přístroje na straně 19.
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Vypnutí přístroje
Stiskněte levý knoflík resp. tlačítko . 
Aktivní zdroj zvuku nebo stav navigace se uloží 
do paměti.
Vytáhnete-li klíček ze zapalování, zatímco 
je systém v provozu, systém se automaticky 
vypne.

Nastavení hlasitosti
Otáčením levého knoflíku/tlačítka  změníte 
úroveň hlasitosti právě aktivního zdroje zvuku.
Úroveň hlasitosti zvukových výstupů navigace 
může být během hlášení otočením levého 
knoflíku/tlačítka  změněna.
Upozornění: Stisknutím tlačítka INFO  
může být zvukový výstup opakován, abyste 
mohli nastavit úroveň hlasitosti.
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Rozhlasový režim s RDS 
RDS (Radio Data System)
Funkce RDS (Radio Data System), systému 
umožňujícího přenášet společně s rozhlasovým 
programem další informace, je u radionavi-
gačního systému neustále aktivována.
Přitom vysílá stále více rozhlasových společností 
na VKV dodatečně ke svému programu 
informace RDS, které příjemce RDS příjímá 
v zakódované podobě a vyhodnocuje je. K těmto 
informacím patří např. název vysílače a dopravní 
hlášení nastaveného vysílače.
Alternativní kmitočet
Funkce alternativního kmitočtu se stará o to, aby 
byly automaticky vyladěny kmitočty zvoleného 
vysílače s nejlepším příjmem.
Zvuk rozhlasového vysílání se může během 
ladění nového kmitočtu s nejlepším příjmem 
velice krátce umlčet.

Rozhlasový režim
Pokud nemohl být nalezen alternativní kmitočet 
nastaveného vysílače a nelze zaručit příjem 
vysílače v uspokojivé kvalitě zvuku, zvolte jiný 
vysílač.
TMC (Traffic Message Channel) - Kanál 
dopravních hlášení
Některé rozhlasové vysílače vysílají pro-
střednictvím kanálu dopravních hlášení (Traffic 
Message Channel) pravidelně dodatečně 
ke svému programu digitální dopravní hlášení. 
Váš navigační systém tato hlášení přijímá a 
může ho využít pro dynamickou navigaci (viz 
Stanovení možností trasy, str. 48 a Funkce 
vyhodnocování dopravních zácp, str. 58). 
Má-li některý vysílač k dispozici TMC, objeví 
se ve stavovém políčku displeje TMC. Vysílače 
s TMC mohou být uloženy do paměti 
na paměťové úrovni TC1 a TC2.

Regionální RDS 
Určité programy rozhlasových společností se 
v určitou dobu rozdělují na regionální vysílání. 
Tak například vysílá 1. program společnosti NDR 
v Německu pro oblasti severních spolkových 
zemí jako jsou Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk 
a Dolní Sasko určitou dobu regionální program 
s rozdílným obsahem.
Přístroj se nejprve snaží nastavit pouze 
alternativní kmitočet zvoleného vysílače.
Pokud je kvalita zvuku ale natolik špatná, že by 
došlo ke „ztrátě programu“, přijímá přístroj také 
kmitočty „spřízněného“ vysílače. Protože tento 
vysílač vysílá v určitou dobu odlišný program, 
může při takovéto změně kmitočtu dojít také 
ke změně programu a k příjmu jiného 
regionálního programu.
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Přepnutí na regionálně spřízněné vysílače 
Zásadně se počítá s tím, že bude přístroj 
přepínat pouze k jednomu a tomu samému 
programu. Při zhoršeném příjmu může ale 
dojít k automatickému přepnutí k regionálně 
spřízněnému řetězci programů.
V nabídce SETUP AUDIO (Nastavení zvuku) 
může být funkce RDS-REG nastavena na AUTO 
nebo OFF (Vypnuto). Přečtěte si k tomuto tématu 
kapitolu Nastavení zvuku, strana 14.
AUTO - Při volbě tohoto nastavení dojde 
k přepnutí přístroje k regionálně spřízněným 
kmitočtům vysílače pouze tehdy, pokud by se 
jinak vysílání ztratilo.
OFF - Regionálně spřízněný kmitočet vysílače 
může být nastaven také ručně. Potom nedochází 
k žádné automatické změně.

Zapnutí rozhlasového režimu

Rozhlasový režim zapnete stisknutím jednoho 
z níže uvedených tlačítek. Přitom se vyvolá 
odpovídající rovina resp. kmitočtové pásmo. 
Přístroj se přepne na rovinu, která byla zvolena 
naposledy. Ozve se naposledy nastavený 
vysílač, pokud je jeho příjem možný.

 UKW (VKV - Velmi krátké vlny) na 2 rovinách 
(FM1 a FM2)

• Do rozhlasového režimu FM se dostanete 
stisknutím tlačítka FM . 

 Vysílače TMC (Traffic Message Channel) 
na paměťové rovině 1 a 2 (TC1 a TC2). 
Pomocí TMC přijímá Váš přístroj digitální 
dopravní hlášení, které potřebuje navigační 
systém pro dynamický propočet trasy.

• Stiskněte tlačítko TMC .

 MW (SV - střední vlny) na 2 rovinách (AM1 a 
AM2).

• Stiskněte tlačítko AM .

Upozornění: Přepne-li přístroj z pásma FM 
do pásma TMC nebo naopak, přebírá se 
nastavený vysílač do zvolené roviny.
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Nastavení vysílačů

Ruční vyladění vysílačů FM, TMC a AM
• Stiskněte krátce jedno z tlačítek , 

abyste mohli ručně vyladit některý vysílač. 
Při každém stisku se změní kmitočet ve 
stálých, předem určených krocích směrem 
nahoru a dolů.

Volba vysílačů z paměti
Stisknutím tlačítka  můžete postupně zvolit 
vysílače, které jsou uloženy v paměti.

Nastavení vysílačů

Automatické ladění vysílačů AM
• Stiskněte jedno z tlačítek  pro aktivaci 

ladění vysílačů směrem nahoru a dolů 
v kmitočtovém pásmu. Automaticky 
se nastaví a ozve další nejbližší nebo 
předcházející vysílač.

Držíte-li tlačítko  stisknuté, probíhá rychle 
prohledávání kmitočtového pásma až k dalšímu 
vysílači.

Uložení vysílačů do paměti a jejich 
volba

Uložení vysílačů do paměti
V každém pásmu (FM, TMC a AM) můžete 
na každé rovině uložit do paměti šest vysílačů.
• Tlačítkem FM , TMC  nebo AM  

zvolte vybrané pásmo a rovinu.
• Nastavte vysílač.
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• Držte numerické tlačítko, pod kterým má 
být vysílač uložen do paměti, tak dlouho 
stisknuté, než se vysílač umlčí.

Volba vysílačů z paměti 
V případě potřeby můžete opět stisknutím tlačítka 
zvolit všechny v paměti uložené vysílače.
• Tlačítkem FM , TMC  nebo AM  

zvolte vybrané pásmo a rovinu.
• Stiskněte krátce numerické tlačítko, 

pod kterým je vysílač v paměti uložen.
Není-li příjem vysílače FM, uloženého v paměti, 
již možný, a v nabídce SETUP AUDIO (Nastavení 
zvuku) (viz str. 14) byla aktivována funkce TA, 
objeví se po volbě vysílače numerickým tlačíkem 
informace TP-SEEK. Aktivuje se ladění vysílačů 
a zvuk rozhlasového vysílání se umlčí. Nelze-li 
vyladit žádný vysílač TP, ozve se signální tón a 
na displeji se objeví NO TP.
• Vypněte funkci TA (viz strana 15).

Není-li příjem vysílače TMC, uloženého v paměti, 
možný, objeví se na displeji TMC-SEEK.
Není-li možný příjem žádného vysílače TMC, 
objeví se na displeji informace NO TMC.
• Zvolte potom vysílač FM.
Upozornění: Neprobíhá-li příjem žádného 
vysílače TMC, není dynamická navigace 
možná ani v tom případě, že se výběr 
způsobu navigace dá nastavit na dynamickou 
navigaci.

Automatické uložení vysílačů do paměti

Funkcí „Autostore“ (Automatické ukládání 
do paměti) máte možnost nechat uložit šest 
nejsilnějších vysílačů zvoleného okruhu (FM, 
TMC nebo AM) automaticky do paměti. Tato 
funkce se vyplatí obzvláště na cestách.
• Zvolte paměťovou rovinu (FM, TMC nebo 

AM), ve které mají být vysílače automaticky 
uloženy do paměti.
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• Držte tlačítko AS  stisknuté, dokud 
nezačne automatické ukládání vysílačů 
do paměti a ve stavovém poli se neobjeví 
A-STORE. Navíc se v popředí na displeji 
objeví ukazatel, oznamující průběh ukládání 
do paměti v procentech.

Silné vysílače se automaticky uloží do paměti 
na rovině 2 (FM2, TC2 resp. AM2) nastaveného 
okruhu. Pořadí seřazených vysílačů záleží 
na jejich kódu.
Upozornění: „Autostore“ - automatické 
ukládání vysílačů do paměti -  pro vysílače 
TMC může trvat až 10 minut, protože přístroj 
kontroluje všechny dosažitelné vysílače, zda 
mají schopnost TMC. Během této kontroly 
není možné uvést rádio do provozu.

Přehrání ukázek vysílačů 
(Radio-Scan)

Funkce Radio-Scan Vám umožní přehrát 
na pět vteřin ukázky programů všech dostupných 
vysílačů jednoho pásma.
• Zvolte pásmo, ve kterém si chcete nechat 

přehrát ukázky vysílání.
• Stiskněte krátce tlačítko SCAN .

• Stiskněte znovu tlačítko SCAN , abyste 
mohli dále poslouchat vysílač, jehož ukázka 
se Vám líbila.

Pokud jste nevybrali žádný vysílač, opakuje 
se tento proces po proběhnutí celého pásma 
kmitočtů opět od začátku.
Ukončete funkci Scan - přehrávání ukázek.
• Stiskněte tlačítko SCAN .

Příjem dopravních hlášení 
Mnoho vysílačů VKV vysílá pravidelně ve svém 
pásmu aktuální dopravní informace.
Vysílače s dopravním hlášením vysílají 
rozpoznávací signál, který Vaše zařízení RNS 
vyhodnotí. Po volbě vysílače přezkoumá přístroj, 
zda má tento vysílač k dispozici také dopravní 
hlášení.
Je-li nastavený vysílač vysílačem s dopravním 
hlášením, objeví se ve stavovém řádku nabídky 
pro rozhlasový režim označení „TP“ (Traffic 
Program). 
Upozornění: Vyjedete-li z okruhu příjmu 
tohoto vysílače, musíte nastavit nový vysílač 
s dopravním hlášením.
Posloucháte-li v této chvíli CD, aktivuje se 
po opuštění okruhu příjmu tohoto vysílače 
s dopravním hlášením automaticky ladění 
nového vysílače.
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Poslech dopravních hlášení
Pokud je aktivován přípravný režim Vašeho 
radionavigačního zařízení k příjmu hlášení, 
„docházejí“ Vám dopravní informace. Tzn., že 
reprodukce jiných zdrojů zvuku jako je CD se 
přeruší a ozve se toto hlášení.
Upozornění: Připravenost k příjmu dopravních 
hlášení je aktivována pouze tehdy, když je 
v nabídce SETUP AUDIO (Nastavení zvuku) 
zapnuta funkce TA (viz strana 14, 15).
Současně se ukládá toto hlášení do paměti 
informačních hlášení - Traffic-Info-Memo (TIM). 
Po ukončení hlášení se opět aktivuje původní 
zdroj zvuku.
Hlášení probíhá s pevně stanovenou hlasitostí 
TA-MIN. Tato úroveň hlasitosti se nastavuje 
v nabídce SETUP VOLUME (Nastavení 
hlasitosti), viz strana 16. 
Změnu úrovně hlasitosti během hlášení lze 
kdykoliv provést levým knoflíkem/tlačítkem .
Přerušení probíhajících hlášení
• Stiskněte během hlášení krátce tlačítko FM 

, abyste toto hlášení přerušili. Připravenost 
přístroje k příjmu dalších dopravních hlášení 
zůstane přesto zachována.

 

Traffic Information Memo (TIM)

Váš radionavigační systém Vám umožní 
záznam příchozích dopravních hlášení na dobu 
2 resp. 24 hodin. Přitom může být automaticky 
zaznamenáno až devět hlášení o celkové délce 
max. 4 minut.
Během provozu rádia se dopravní hlášení 
vysílačů TP neustále nahrávají, a to i tehdy, když 
se reprodukce těchto hlášení stisknutím 

tlačítka FM přeruší. Pouze u vysílačů EON, jako 
je např. „NDR 4“, se v tomto případě přeruší i 
záznam hlášení.
Pokud je přístroj vypnut, jsou hlášení zazna-
menávána pouze tehdy, když je aktivována 
funkce TIM.
Aktivování 24hodinové připravenosti TIM
• Držte u vypnutého přístroje a vysunutého 

klíčku zapalování několik vteřin tlačítko TIM       
      stisknuté.

Upozornění: Během 24hodinové připra-
venosti TIM dojde po dobu 24 hodin k vyšší 
spotřebě proudu. To může způsobit problémy 
s napětím baterie (baterie se může příliš silně 
vybít), pokud se vozidlo pohybuje pouze 
krátkou dobu. V tomto případě byste neměli 
připravenost TIM aktivovat.
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Aktivování 2hodinové připravenosti TIM 
• Vytáhněte při zapnutém přístroji a u stojícího 

vozidla klíček zapalování.
Připravenost přístroje k záznamu příchozích 
hlášení se deaktivuje zapnutím přístroje.
Upozornění: Je-li paměť plná, přepíše se 
nejstarší hlášení. Trvá-li některé hlášení déle 
než čtyři minuty, přepíše se jeho začátek.

Přehrání zaznamenaného hlášení

• Stiskněte u zapnutého přístroje tlačítko TIM 
. 

Objeví se displej TIM. V popředí tohoto displeje 
se zobrazí informace TRACK a číslo naposledy 
zaznamenaného hlášení. Naposledy zazna-
menané hlášení má nejvyšší číslo, nejstarší 
hlášení nejnižší. Ve stavovém řádku se zobrazí 
vedle ukazatele zdroje také doba nahrávky.

Nebylo-li zaznamenáno žádné hlášení, objeví 
se v popředí displeje informace NO MESSAGE 
(žádná zpráva).

Volba zaznamenaného hlášení
• Stiskněte během reprodukce zazname-

naného hlášení jedno z tlačítek , abyste 
slyšeli předchozí nebo následující hlášení.
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Rychlé přehrání hlášení, hlasité
• Abyste mohli hlášení rychleji přehrát, stiskněte 

během reprodukce jedno z tlačítek . 

Vymazání dopravních hlášení
Dopravní hlášení se automaticky šest hodin 
po skončení připravenosti přijímače k záznamu 
vymažou.

Ukončení funkce TIM
• Stiskněte opět tlačítko TIM , abyste funkci 

TIM ukončili. Tato funkce se automaticky 
po reprodukci všech hlášení ukončí.

Upozornění: Zvolíte-li TIM z nabídky vedení 
k cíli, můžete se k této nabídce opět stisknutím 
tlačítka TIM vrátit.

Režim CD
Vnitřní přehrávací zařízení CD
Váš radionavigační systém Vám umožní 
přehrávání zvukových CD ve vnitřním 
přehrávacím zařízení. Kromě toho můžete 
připojit měnič CD (Doplňkové vybavení, 
viz strana 30).
Upozornění: Režim CD ve vnitřním 
přehrávacím zařízení je možný tehdy, pokud 
není aktivována navigace anebo pokud 
pracuje navigace NO MAP. Tou se udává směr 
a vzdálenost vzdušnou čarou k cíli.

Vložení audio CD (Vnitřní přehrávací 
zařízení)
Zasuňte audio CD potištěnou stranou nahoru 
do prostoru určeného pro vložení CD. Zasuňte 
ji pouze tak daleko, než bude CD automaticky 
vtaženo donitř. Nikdy se nepokoušejte zasunout 
CD do přístroje násilím.

Poté, co bylo CD vtaženo dovnitř, přepne se 
radionavigační systém automaticky na reprodukci 
CD. Reprodukce začne v závislosti na systému 
za několik vteřin první skladbou na CD.
V popředí displeje se objeví informace TRACK 
a číslo právě přehrávané skladby.

Zapnutí režimu CD (Vnitřní přehrávací 
zařízení)
• Je-li již CD vloženo, stiskněte tlačítko CD     .

Reprodukce začne na místě, ve kterém byla 
naposledy přerušena. Je-li celé CD přehráno, 
začne přehrávání zase od začátku.

Upozornění: Je-li připojen měnič CD, zvolí 
se stisknutím tlačítka CD  nejprve tento 
přístroj.
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Funkce CD (vnitřní přehrávací zařízení)
Volba skladby
• Pro volbu skladby směrem nahoru stiskněte 

pravé tlačítko . Pro poslech předcházející 
skladby, stiskněte levé tlačítko .

Rychlé přehrání skladeb (Hlasité)
• Rychlé proběhnutí skladeb provedete 

tak, že držíte stisknuté levé tlačítko  
pro přehrávání směrem dozadu a pravé 
tlačítko  pro přehrávání směrem 
dopředu.

Přehrání ukázek všech skladeb jednoho CD 
(SCAN)
S touto funkcí máte možnost si nechat krátce 
po dobu asi 10 vteřin přehrát ukázky všech 
skladeb jednoho CD.
• Stiskněte tlačítko SCAN . Přehrají se 

ukázky všech skladeb ve vzestupném pořadí. 
Ve stavovém řádku displeje se objeví nápis 
SCAN.

Režim měniče CD 
(doplňkové vybavení)

Zapnutí režimu měniče CD
• Stiskněte při zapnutém radionavigačním 

systému tlačítko CD .
Režim měniče CD se zaktivuje. Začne se 
přehrávat naposled hraná skladba naposledy 
zvoleného CD. V popředí displeje se objeví 
informace TRACK s číslem přehrávané 
skladby.
Ve stavovém řádku je udán jako zdroj CDC 
(Měnič CD) a číslo přehrávaného CD.
Pokud nebyl vložen žádný zásobník, nebo není-
li zásobník zcela zasunutý, objeví se na displeji 
informace NO MAG. 
Upozornění: Pokud není připojen žádný měnič 
CD, aktivuje se při stisknutí tlačítka CD  
vnitřní přehrávací zařízení CD, pokud jste sem 
vložili audio CD.

•   Abyste dále mohli nějakou skladbu po-
slouchat, stiskněte znovu tlačítko SCAN 

.
Poslech všech skladeb jednoho CD 
v nahodilém pořadí 
Všechny skladby jednoho CD si můžete nechat 
přehrát v nahodilém pořadí.
• Zapněte funkci Mix stisknutím tlačítka MIX    .  

Ve stavovém řádku displeje  se objeví MIX.
• Ukončete funkci Mix stisknutím tlačítka MIX 

. Začne přehrávka v pořadí následující 
skladby.

Vyjmutí CD
•   Stiskněte tlačítko ; CD vyjede 

do polohy připravené k vytažení. CD opatrně  
vytáhněte. 

Ukončení režimu CD
Abyste režim CD ukončili,
• zvolte tlačítky FM , TMC  nebo AM 

 jinou audiofunkci nebo nechte CD vyjet 
z přístroje.
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Volba CD
•  Stiskněte krátce jedno z numerických tlačítek 

. Číslování numerických tlačítek 1 - 6 
odpovídá číslování CD.

Volba skladby 
•  Stiskněte krátce pravé tlačítko  pro volbu 

skladby směrem nahoru. Přehraje se nejvyšší 
skladba aktuálního CD.

•  Pokud chcete ještě jednou slyšet předcházející 
skladbu, stiskněte během jedné vteřiny 
dvakrát levé tlačítko . Stisknete-li tlačítko 

 jednou, začne se právě přehrávaná 
skladba přehrávat od začátku.

Rychlé přehrání skladeb
•  Abyste aktivovali rychlé projetí (slyšitelné) 

skladeb, držte levé tlačítko  pro směr 
dozadu nebo pravé tlačítko  pro směr 
dopředu podle potřeby dlouho stisknuté. CD 
se slyšitelně vícekrát zrychleně přehrají.

Přehrání ukázek všech skladeb (SCAN)
Tato funkce Vám umožní si nechat vždy po dobu 
10 sekund přehrát ukázky všech skladeb.
•  Abyste zapnuli funkci SCAN, stiskněte tlačítko 

SCAN .
•  Stiskněte znovu tlačítko SCAN , abyste 

funkci ukončili.

Poslech všech skladeb jednoho CD 
v nahodilém pořadí (MIX)

Všechny skladby si můžete nechat přehrát 
v nahodilém pořadí.
Můžete volit mezi nahodilou reprodukcí jednoho 
CD nebo všech skladeb v zásobníku. Potřebná 
nastavení provedete v nabídce SETUP AUDIO 
(Nastavení zvuku). Přečtěte si k tomuto tématu 
v kapitole Nastavení zvuku CD-MIX, strana 
15.

• Stiskněte tlačítko MIX ; skladby se přehrají 
v nahodilém pořadí.

Ukončení funkce MIX:
• Na ukončení funkce MIX stiskněte znovu 

tlačítko MIX .

Ukončení režimu měniče CD
Na ukončení režimu měniče CD 
• zvolte jiný zdroj zvuku nebo 
• nechte zásobník s CD stisknutím tlačítka Eject 

vyjet z měniče CD. Aktivuje se rádio jako zdroj 
zvuku.
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Upozornění k audio CD
Označení CD
Dávejte pozor na to, abyste používali pouze audio 
CD, které jsou označeny shora vyobrazeným 
symbolem.

Přeskakování nahrávky při reprodukci
Na špatných silnicích při silných vibracích může 
dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje. 
V těchto případech přerušte přehrávání a 
počkejte s přehráváním CD, dokud nepojedete 
po lepší silnici.

Tvoření vlhkého povlaku
Důsledkem chladu nebo vysoké vlhkosti 
vzduchu, např. po dešti se může vytvořit 
na krytu přehrávače CD vlhký povlak (kondenzát). 
Tento povlak může způsobit, že nedojde 
k reprodukci, nebo je reprodukce nekvalitní. 
V těchto případech vyjměte CD nebo nechte 
zásuvná dvířka měniče CD otevřena, až vlhkost 
zmizí.
Čištění CD
CD čistěte měkkou látkou, ze které nepadají 
chloupky. Přitom otírejte CD rovně od středu 
k vnějšímu okraji. 
Upozornění: Nepoužívejte nikdy čisticích 
prostředků jako je benzín, ředidlo 
na barvy nebo čisticí prostředek na klasické 
gramodesky.

Nastavení zvuku
Regulace zvuku a hlasitosti

V nabídce zvuku můžete nastavit výšky a basy 
stejně jako i vyvážit hlasitost vlevo/vpravo 
(balance) a vpředu/vzadu (fader).
Nastavení hloubek a výšek můžete provést 
pro každý zdroj zvuku zvlášť a uložit tyto hodnoty 
do paměti, vyvážení hlasitosti, tedy fader a 
balance, se vztahuje na všechny zdroje.
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Fader, tedy vyvážení hlasitosti předních 
a zadních reproduktorů, můžete provést 
pouze tehdy, pokud jsou v zadní části vozidla 
zabudovány reproduktory.
• Stiskněte tlačítko , abyste zvolili nabídku 

pro nastavení zvuku.
• Ovládacím knoflíkem  zvolte funkce, které 

chcete změnit BASS (Hloubky), TREBLE 
(Výšky), BALANCE nebo FADER.

• Nastavte ovládacím knoflíkem  novou 
hodnotu.

• Stisknutím ovládacího knoflíku  uložte tuto 
hodnotu do paměti.  Stisknutím tlačítka 
  se nastavení vrátí na původní hodnotu.

• Poté, co jste provedli všechna nastavení, 
opusťte nabídku zvuku stisknutím tlačítka 

  nebo tlačítka jiného zdroje zvuku, 
jako je CD, FM, AM nebo TMC. 
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Navigace
Volba základní nabídky navigace

• Stiskněte tlačítko NAVI .
Pokud ještě nebyl zadán cíl, nachází se volební 
pruh na povelu SHOW LOCATION (Určení 
polohy).
Pokud již cíl zadán byl, je označena položka 
ROUTE GUIDANCE (Vedení k cíli).

Upozornění: Tlačítkem NAVI  se dostanete 
ze všech podnabídek, seznamů a druhů 
znázornění informací vždy zpět k základní 
nabídce navigace.
Stisknete-li během navádění k cíli tlačítko 
NAVI, můžete přepínat mezi vedením k cíli 
resp. určovním cíle a základní nabídkou 
navigace.

Volba následných nabídek, volba možností 
• Označte nejprve zvolenou funkci nabídky 

ovládacím knoflíkem  a potom ji stiskem 
potvrďte.

Základní nabídka navigace 

- ROUTE GUIDANCE - Vedení k cíli (od strany 
50). Po určení cíle se aktivuje funkce vedení 
k cíli.

- STOP GUIDANCE - Ukončení navigace 
(strana 54). Aktivovaná navigace se ukončí 
a zobrazí se základní nabídka navigace.

- ENTER DESTINATION - Zadání cíle 
(od strany 35). Zadání cíle prostřednictvím 
zadání cílové adresy nebo volby cíle z 
paměti.

- ROUTE OPTIONS - Volba možností trasy 
(od strany 48). Zde zvolíte např. dynamickou 
navigaci nebo si necháte zobrazit přehled 
tras.

- ROUTE LIST - Přehled trasy (strana 50). 
Vypočítá a zobrazí se přehled úseků trasy. 

- SHOW LOCATION - Určení polohy (strana 
54). Vedení k cíli v operačním stavu určování 
polohy je funkcí kompasu. Zobrazí se severní 
směr a případně název ulice/silnice, po které 
se vozidlo pohybuje.

- DEST. MEMORY - Paměť cílů (od strany 
55). Ukládání cílů do paměti cílů, jejich 
přepracování a vymazání.
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- TOURLIST - Přehled tras (strana 60). Shrnutí 
a volba cílů týkajících se tras.

- TRAVEL GUIDE - Cestovní průvodce 
(od strany 60). Cestovní informace (např. 
ceny noclehů v hotelích) k cílům a volba 
těchto cílů.

- GPS STATUS - Stav GPS. Ukazatel počtu 
v daném momentě dosažitelných satelitů 
GPS a zeměpisné určení polohy.

Upozornění: Funkce nabídky, které nelze 
aktivovat, jsou označeny zámkem.

Přehled 

Nabídku pro zadání cíle zvolíte přímo 
ze základní nabídky navigace povelem ENTER 
DESTINATION (Zadání cíle).

Zadání cíle
Nyní můžete prostřednictvím možností nabídky 
volit mezi těmito možnostmi zadání cíle:
- DEST. FROM MEMORY - Cíl z paměti (Paměť 

posledních cílů, abecední paměť a paměť 
vlastnoručně seřazených cílů) viz strana 43.

- SPECIAL DESTS. - Zvláštní cíle, viz strana 
41.

- FLAG DEST. - Vlaječkový cíl, viz strana 46.
- TOWN - Město (a podnabídka města), viz 

strana 36.
- STREET - Ulice (a křižovatka), viz strana 

38.
- TOWN CENTRE - Centrum, viz strana 40.
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Zadání cíle - město
Volba města jako cíle 

Položkou nabídky TOWN (Město) můžete 
nejprve zvolit vybranou obec a potom tento cíl 
v podnabídce města blíže určit.

Využijte k tomu v podnabídce města tyto 
položky:
- Zadání cíle prostřednictvím položky STREET 

(Ulice)
- Zadání cíle prostřednictvím položky TOWN 

CENTRE (Centrum)
- Zadání cíle prostřednictvím položky CLOSE 

TO ADDRESS (Okolí adresy)

Volba položky TOWN (Město) 
• Zvolte ovládacím knoflíkem  v nabídce 

pro zadání cíle položku TOWN (Město).

Editor

Pomocí editoru provedete veškerá abecední a 
číslicová zadání, která jsou pro navigaci nutná.
K nim patří:

 Zadání cíle jako např. jméno města a ulice
 Zadání krátkého názvu při uložení cíle 

v paměti

1

3

4

2

5
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 Zadání názvu pro stanoviště, které zvolíte 
za cíl

Ediční nabídka se skládá z:
 matice  s písmeny, znaky a číslicemi,
 řídícího pole ,
 edičního pole se standardními jmény nebo 

označeními zápisů ,
 políčka se zápisem do seznamu (Ediční 

seznam)  a
 lupy , ve které se zobrazí zvětšeně 

momentálně označené písmeno.

Označení v matici je nejprve na písmenu A.
Upozornění: Zadány mohou být pouze názvy, 
které jsou uloženy na CD. Podle toho se také 
zobrazí a zastíní písmena v matici .

Zadání jména města

Zapište v edičním políčku  počáteční písmena 
vybrané obce. Se zadáním nového písmena se 
vyvolá nejprve vhodný zápis ze seznamu a 
zobrazí se v edičním seznamu .
Takto máte možnost rychle zvolit vybranou obec, 
aniž byste museli zapisovat celé jméno.

3

4

1

• Označte ovládacím knoflíkem  potřebné 
písmeno. Přitom se výběrové označení 
posune na tento znak. Tento znak se v lupě 
zobrazí zvětšeně.

Upozornění: Zadány mohou být pouze názvy, 
které jsou uloženy na CD. Podle toho se také 
zobrazí a zastíní písmena v matici .
• Potvrďte tento znak krátkým stiskem 

ovládacího knoflíku .
Znak se zanese do edičního políčka. Zároveň 
se kurzor posune o jedno místo doprava. 
V edičním seznamu  se objeví další 
odpovídající zápis.
• V případě potřeby zvolte další písmena.
Upozornění: Při chybném zadání můžete 
zapsané písmeno vymazat. Stiskněte 
k tomu tlačítko         . ←

2
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Volba seznamu

S pomocí seznamu můžete zvolit vybrané město 
jako cíl.
Máte dvě možnosti, jak vyvolat seznam 
přes ediční nabídku:
• Tiskněte ovládací knoflík  déle než 2 

vteřiny nebo 
• zvolte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

řídící pole   .

Upozornění: Je-li zvolené jméno města 
v seznamu vícekrát, objeví se podnabídka, 
ve které potom můžete vybrat hledaný 
zápis.

Volba jména města ze seznamu
• Zvolte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

zvolený zápis.
Listování v seznamu: Otáčením ovládacího 
knoflíku  posuňte výběrový pruh nejprve 
na šipku a potom dále za první resp. poslední 
zápis.
Stránky „otáčíte“ tak, že posunete výběrový pruh 
na šipku a potom stisknete ovládací knoflík .
Tlačítkem INFO  můžete nechat zobrazit 
zkrácený zápis v seznamu s ... v celé jeho 
délce.

Přesné určení cíle

Podnabídka ADDRESS ENTRY (Zadání adresy) 
se zobrazí, když je určeno cílové město.
V ní můžete Váš cíl blíže určit.

 STREET (Ulice) - umožní volbu ulice/silnice a 
potom křižovatky podle toho, které CD-ROM 
používáte (viz příručka CD).
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 TOWN CENTRE (Centrum) - umožní volbu 
středu zvolené obce. U menších měst slouží 
tato položka k zadání středu města, protože 
zadání přes povel STREET (Ulice) není vždy 
možné. 

 CLOSE TO ADDRESS (Okolí adresy) - 
dovoluje volbu nějakého cíle v okolí adresy 
naposledy zadaného cíle. Volba probíhá 
prostřednictvím rubrik, např. dálniční přípoj 
nebo nákupní středisko. Předpokladem 
však je, že jsou na Vašem navigačním CD 
odpovídající údaje. Cíle v okolí adres mohou 
také ležet mimo zadaný cíl, např. nákupní 
středisko za městem. Údaje možných cílů 
v okolí adresy jsou i s údaji vzdáleností 
k cíli.

Volba ulice jako cíle

V nabídce STREET (Ulice) můžete zvolit také 
žádanou ulici a potom v podnabídce ulice tuto 
cílovou adresu blíže určit.

Zadání cíle - ulice - křižovatka
Volba položky STREET (Ulice)
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

v nabídce zadání cílů nebo v následné 
nabídce k zadání města položku STREET 
(Ulice).

Nyní se zobrazí:
- Seznam ulic (V případě nanejvýš 20 digita-

lizovaných ulic v cílovém místě) nebo
- u více než 20 zápisů editační nabídka.

Zadání jména ulice v editační nabídce 
• Zadejte v editační nabídce jméno ulice 

do editačního políčka.
• Potom vyvolejte dlouhým stiskem ovládacího 

knoflíku  seznam nebo
• označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

řídící pole .



40 RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM

NAVIGACE

Volba ulice ze seznamu

Listujte v seznamu tak, že posouváte výběrový 
pruh nad poslední zápis (listování dopředu) nebo 
za první zápis (Listování dozadu).
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

zvolený zápis.
Volba podnabídky města.
Upozornění: Vyskytuje-li se vybrané jméno 
ulice v nějakém městě vícekrát, zobrazí se 
podnabídka, ze které potom můžete vybrat 
žádaný zápis.
Dlouhý název ulice může být uložen do paměti 
vícekrát, aby se ulehčilo hledání, např.:
RAABE-WEG, WILHELM-
WILHELM-RAABE-WEG.

Volba křižovatky jako cíle

V podnabídce ulic můžete blíže určit cílovou 
adresu:

 INTERSECTION (Křižovatka) - vyvolá editační 
nabídku / seznam k volbě křižovatky.

 HOUSE NUMBER (Číslo domu) - vyvolá 
editační nabídku / seznam k volbě domovního 
čísla nebo části domovních čísel.

Upozornění: Nedá-li se položka HOUSE 
NUMBER (číslo domu) označit, nejsou 
k dispozici žádné údaje k domovním 
číslům.

 CONTINUE (Dále) - zadání adresy se ukončí, 
zobrazí se základní nabídka navigace.

Když potvrdíte CONTINUE (Dále), ukončí se 
na tomto místě zadávání cíle. Nyní můžete 
aktivovat vedení k cíli, viz strana 50.

Zadání cíle - centrum
Volba středu města (městské čtvrti) 

Položkou TOWN CENTRE (Centrum) můžete 
zvolit u velkoměst střed nějaké městské čtvrti 
jako cíl.
Upozornění: U menších měst slouží tato 
položka k zadání středu města, protože 
zadání přes povel STREET (Ulice) závisí vždy 
na datech, která jsou uložena na CD.
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U velkoměst můžete prostřednictvím položky 
TOWN CENTRE (Centrum) - zvolit přímo 
jednotlivé středy městských čtvrtí/částí města.

Volba položky  TOWN CENTRE (Centrum) 
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

v nabídce pro zadání cílů položku TOWN 
CENTRE (Centrum).

Nyní se zobrazí:
- seznam (U více než 20 možných středů) 

nebo
- editační nabídka.

Volba centra

• Zadejte v editačním políčku jméno zvoleného 
středu města nebo potvrďte již existující 
zápis.

• Zvolte poté seznam.
• Označte a potvrďte v seznamu žádaný střed 

města ovládacím knoflíkem .
Nyní se zobrazí základní nabídka navigace.
Můžete začít s naváděním k cíli (viz strana 50). 
Upozornění: U velkoměst jsou v seznamu 
zaneseny také části města.
Existuje-li vybrané jméno města (nebo 
jméno městské čtvrti) vícekrát, zobrazí se 
podnabídka, ze které potom můžete vybrat 
potřebný zápis.

Zadání cíle - zvláštní cíle
Zadání zvláštních cílů

Při volbě položky SPECIAL DESTS. (Zvláštní 
cíle) v nabídce pro zadávání cílů můžete zadat 
další cíle.
Zvláštními cíli jsou:

 Cíle v okolí adresy (SURROUNDING 
AREA)

Zde si můžete nechat ukázat cíle v okolí vybrané 
cílové adresy (např. parkoviště) a zvolit je.
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 Nadregionální cíle (SUPRAREG. DESTS.)
Zvláštními cíli jsou cíle, které nejsou přiřazeny 
žádnému určitému předem propočítanému cíli. 
S touto funkcí můžete definovat např. hraniční 
přechody nebo letiště přímo jako cíl a nechat se 
k němu dovést.

 Cíle v okolí adresy (CLOSE TO ADDRESS)
Tyto zvláštní cíle se vztahují k cílům cesty, 
které byly již dříve zvoleny. Tuto funkci můžete 
využít, abyste si ulehčili např. hledání parkoviště 
v neznámém městě.

 Okolí stanoviště vozidla (CLOSE TO 
LOCATION)

Tento zvláštní typ cílů se vztahuje na cíle 
v okolí aktuálního stanoviště vozidla. Tato funkce 
je praktická obzvláště při krátkých přestávkách 
v jízdě, např. k vyhledávání čerpacích stanic 
nebo v případě potřeby také servisu Škoda.

• Označte a potvrďte zvolený zvláštní cíl 
ovládacím knoflíkem .

Další upřesnění cílů probíhá prostřednictvím 
rubrik, které jsou uloženy v paměti v abecedním 
pořadí. Pro jednotlivé zvláštní cíle jsou nabídnuty 
na výběr částečně různé rubriky.
Rubrikami jsou např.:
-   dálniční servis
- pobočka Škoda.
Rubriky, ke kterým chybí údaje, se zpravidla 
nezobrazí.
Po volbě rubriky můžete určit zvolený cíl 
prostřednictvím editační nabídky a seznamu.

Volba rubriky

• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  
zvolený zápis.

Ke zvolené rubrice se zobrazí seznam.
Upozornění: Pokud je v rubrice více než 20 
zápisů, zobrazí se nejprve editační nabídka. 
Zadejte zde zvolené jméno nebo počáteční 
písmeno a zvolte potom seznam.
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Volba zápisu ze seznamu

• Zvolte v seznamu žádaný zápis tak, že ho 
označíte a potrdíte ovládacím knoflíkem .

Objeví se základní nabídka navigace.
Nyní můžete aktivovat vedení k cíli (viz strana 
50).

Upozornění: Celý text zápisu označeného 
tečkami, které znamenají jeho další 
pokračování, si můžete nechat zobrazit 
tlačítkem INFO .
Označte k tomu odpovídající zápis ovládacím 
knoflíkem a stiskněte tlačítko INFO .
Otáčením ovládacího knoflíku můžete nechat 
zobrazit další informace.

Zadání cíle - Z paměti cílů
Zadání cíle z paměti cílů

Volba nabídky pro zadání cílů 
Zvolte nabídku pro zadání cílů tím, že označíte a 
potvrdíte v základní nabídce navigace ovládacím 
knoflíkem  povel ENTER DESTINATION 
(Zadání cíle).

Volba povelu DEST. FROM MEMORY (Cíl 
z paměti) 
Ve chvíli, kdy se zobrazí nabídka pro zadání 
cílů, je výběrový pruh na povelu DEST. FROM 
MEMORY (Cíl z paměti).
• Potvrďte tento povel stisknutím ovládacího 

knoflíku .
Zobrazí se podnabídka.

Volba paměti

• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  
v podnabídce zvolenou paměť.

Můžete volit mezi: 
- LAST DESTINATIONS (Poslední cíle) - 

v této paměti je uloženo posledních 10 cílů 
navigace, pokud je tato možnost zvolena 
v nabídce SETUP NAVIGATION (Nastavení 
navigace) (str. 14).
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- ALPH. SORTING - (Abecední pořádek)
- PERSONAL ORDER - (Vlastnoruční 

seřazení).

Volba cílů uložených v paměti 
• Zvolte ovládacím knoflíkem  jednu 

ze shora uvedených pamětí. V názvu nabídky 
se objeví jméno paměti.

• Označte zvolený zápis ovládacím knoflíkem 
.

• Potvrďte svou volbu pro aktivování vedení 
k cíli dlouhým stiskem ovládacího knoflíku 

.
Potom se zobrazí základní nabídka navigace. 
V políčku cílů je vybraný cíl.
Nyní se můžete nechat vést k cíli (viz strana 
50).

Uložení cíle do paměti cílů 

Nejprve musí být cíl uložen do paměti cílů, abyste 
ho mohli používat pro pozdější zadání cíle.
Cíl se nejprve ukládá do paměti cílů (DEST. 
MEMORY). 
Cíli můžete přidělit krátký název (např. křestní 
jméno). To Vám později ulehčí vyhledávání cíle 
z paměti.

Nabídku paměti cílů zvolíte přímo v základní 
nabídce navigace prostřednictvím položky DEST. 
MEMORY (Paměť cílů).
Zápisy cílů pro zadání se mohou zobrazit buď 
podle pořadí, jak byly zadány, nebo abecedně. 
Pořadí zobrazení můžete kdykoliv změnit.
Pro zadání cílů z paměti cílů máte k dispozici také 
paměť LAST DESTINATION (Poslední cíle). 
Do ní je automaticky ukládáno posledních 10 
cílů.
Upozornění: Nemůže-li paměť cílů již 
přijmout další cíle, objeví se upozornění 
„The destination memory is full“ („Paměť 
cílů je obsazena“). V tomto případě musíte 
jeden cíl nebo více cílů vymazat.
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Uložení cíle do paměti

Funkce STORE DESTINATION (Uložení cíle) 
Vám umožní uložit právě aktuální cíl do paměti 
cílů.
• Potvrďte povel STORE DESTINATION 

(Uložení cíle) ovládacím knoflíkem .
Potom se zobrazí editační nabídka pro zadání 
krátkého názvu.

Zadání krátkého názvu  
• Zadejte v editačním políčku krátký název 

(např. DOMŮ).
• Potvrďte zadané krátké jméno dlouhým 

stiskem ovládacího knoflíku  nebo 
• označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

řídící pole .
Cíl je nyní zanesen pod krátkým jménem 
do abecední paměti cílů.
Pokud není zadáno žádné krátké jméno, můžete 
nabídku stisknutím ovládacího knoflíku  
opustit, aniž byste zadali cíl.

Vlastnoruční seřazení cílů v paměti 

Chcete-li některý z cílů častěji používat, je 
výhodné ho uložit do paměti na místě, které si 
sami vyberete.
• Potvrďte k tomu ovládacím knoflíkem  

povel SORT DESTINATIONS (Cíle seřadit). 
Zobrazí se paměť pro vlastnoruční seřazení 
cílů.
• Potvrďte k tomu ovládacím knoflíkem  cíl, 

který chcete posunout.
Zvolený zápis je označen značkou 
pro posunutí.
• Posuňte otáčením ovládacího knoflíku  

označený cíl na vybrané místo v paměti.
• Potvrďte ovládacím knoflíkem  svou 

volbu.
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Určení vlaječkového cíle

Tlačítkem Vlaječkový cíl  můžete během 
jízdy podle navigačních pokynů nebo 
při určování polohy určit aktuální polohu vozidla 
jako takzvaného vlaječkového cíle a potom toto 
místo uložit do paměti cílů. Podmínkou je, že je 
do přístroje vloženo navigační CD. Tímto cílem 
může být např. zajímavý obchod, který chcete 
později opět navštívit.
• Stiskněte tlačítko Vlaječkový cíl . 

Zadání cíle - vlaječkový cíl
Upozornění:
Stanoviště byste měli stanovit za vlaječkový 
cíl pouze tehdy, když systém zobrazí 
na displeji jméno ulice. V opačném případě se 
může stát, že se k cíli nedostanete. 
Pro potvrzení se na displeji objeví informace SET 
FLAG (Vlaječka určena) včetně času.
Stanoviště můžete hned po jeho určení jako 
vlaječkového cíle uložit do paměti cílů a dát 
mu krátký název. Jakmile je stanoviště uloženo 
jako vlaječkový cíl do paměti, můžete ho použít i 
pro pozdější zadání pro navigaci.
• Zvolte NAME (Krátké jméno), abyste mohli 

stanoviště okamžitě uložit pod tímto jménem 
do paměti.

nebo
• zvolte BACK (Zpět). Poslední stanoviště 

uložené jako vlaječkový cíl v paměti se 
přepíše.

Uložení vlaječkového cíle do paměti

Momentální stanoviště můžete uložit natrvalo 
jako vlaječkový cíl do paměti.
• Zvolte nabídku pro zadávání cílů tak, že 

v základní nabídce navigace označíte a 
potvrdíte povel DEST. MEMORY (Paměť 
cílů).

• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem 
povel STORE FLAG (Uložení vlaječkového 
cíle). 

Zobrazí se editační nabídka pro zadání krátkého 
jména pro vlaječkový cíl.
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Pojmenování vlaječkového cíle

V editační nabídce můžete převzít buď standardní 
název FLAG DEST. (TIME) (Vlaječkový cíl 
- čas) nebo dát cíli podle vlastní volby jméno 
podle polohy.

Převzetí standardního jména:
• Potvrďte zápis FLAG DEST. (TIME) 

(Vlaječkový cíl - čas) - dlouhým stiskem 
(déle než 2 vteřiny) ovládacího knoflíku .

Zadejte název podle vlastní volby:
• Zadejte s pomocí editační nabídky jméno 

polohy cíle. Standartní název se při zápisu 
prvního znaku přepíše.

• Potvrďte tento zápis ovládacím knoflíkem
.

Vlaječkový cíl je uložen do paměti cílů 
pod zvoleným jménem.
Upozornění: Nad 2 řídícími poli �, � můžete 
v případě potřeby přepínat zvláštní znaky 
v editoru.

Volba vlaječkového cíle jako cíle

Volba nabídky pro zadání cíle
Zvolte ovládacím knoflíkem  nabídku 
pro zadávání cílů označením a potvrzením 
povelu ENTER DESTINATION (Zadání cíle) v 
základní nabídce navigace.
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Volba povelu FLAG DEST. (Vlaječkový cíl)
• V nabídce pro zadání cílů označte a potvrďte 

ovládacím knoflíkem  povel FLAG DEST. 
(Vlaječkový cíl).

Zobrazí se základní nabídka navigace a vedení 
k vlaječkovému cíli může začít.
Nyní se můžete nechat vést k cíli (viz strana 
50). 
Upozornění: V paměti vlaječkových cílů se 
nachází pouze jeden cíl. Kromě posledního 
vlaječkového cíle se všechny ostatní dříve 
určené vlaječky stiskem tlačítka Vlaječkové 
cíle  vymažou, pokud nebyly uloženy 
do abecední paměti.

Volba možností trasy
Plánování trasy 

Po zadání cíle můžete povelem ROUTE 
OPTIONS (Volba možností trasy) v základní 
nabídce navigace plánovat trasu.
Povel se objeví, když otáčíte ovládacím 
knoflíkem  doleva.
Volba funkce Route Options (Volba možností 
trasy) 
• Označte a potvrďte v základní nabídce 

navigace ovládacím knoflíkem  položku 
ROUTE OPTIONS (Volba možností trasy).

Poté se zobrazí nabídka, ve které můžete 
stanovit možnosti trasy.

Stanovení možností trasy

• Označte zvolené možnosti ovládacím 
knoflíkem .

• Stisknutím ovládacího knoflíku    zvolte jiná 
nastavení.
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DYNAMIC (Dynamická navigace) - Zvolíte-li 
zde ON (zapnout), bude trasa propočítána 
s ohledem na aktuální dopravní situaci. Položky 
nabídky (Trasa), MOTORWAYS (Dálnice), 
FERRIES (Převozy) a TOLL ROAD (Silnice 
s mýtem) jsou v tomto případě označeny 
zámkem a nelze je zvolit.
ROUTE (Trasa) - U této položky můžete zvolit, 
zda má být vypočítána rychlá nebo krátká 
trasa.
MOTORWAYS (Dálnice) - V tomto bodě zvolte, 
zda chcete jet po dálnici nebo se jí vyhnout.
FERRIES (Převozy) - Zde zvolte, zda chcete 
použít převozu nebo se mu vyhnout.
TOLL ROAD (Silnice s mýtem) - Zde zvolte, zda 
chcete jet i po silnicích s povinnými poplatky nebo 
zda se jim chcete vyhnout. 

Upozornění: Z místních důvodů nebo 
při propočítávání optimální trasy se může 
stát, že bude trasa propočítána s jednou z 
těchto možností, i když jste ji označili jako 
„AVOID“ (Vyhnout se). 
Zvolené možnosti výpočtu trasy jsou 
v panelu navigace znázorněny těmito 
symboly:

 dynamická trasa

 rychlá trasa

 krátká trasa

Opuštění volby možností trasy

• Stiskněte tlačítko  , abyste nabídku 
volby možností trasy opět opustili.

Nyní můžete zanést zvolené možnosti trasy jako 
standardní hodnotu do paměti.
• Zvolte v nabídce položku YES (Ano) a 

potvrďte ji stiskem ovládacího knoflíku . 
Upozornění: Zvolené možnosti platí 
pro všechna navádění k cíli.
Pokud jste v nabídce zvolili položku NO (Ne) 
a potvrdili ji ovládacím knoflíkem , přihlíží 
systém při výpočtu cesty k těmto zvoleným 
možnostem pouze u aktuální trasy. 
Po ukončení vedení k cíli nebo po 
skončení doby připravenosti systému platí 
opět možnosti trasy, které byly uloženy 
do paměti.
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Propočítání úseků trasy

• Zvolte v základní nabídce navigace položku 
ROUTE LIST (Seznam tras) a potvrďte ji 
stiskem ovládacího knoflíku .

Upozornění: Pokud je aktivováno navádění 
k cíli, stiskněte tlačítko NAVI  nebo tlačítko 

 , abyste se dostali do základní nabídky 
navigace.

Podle délky trasy může propočítávání trasy trvat 
několik sekund.
Potom se zobrazí seznam tras.
Seznam tras zůstává natrvalo na obrazovce, není 
ale dynamický. Tzn. že se nepřizpůsobuje sám 
od sebe ujetému úseku cesty během jízdy.
Zápisy jsou zobrazovány s údaji o vzdálenos-
tech. Při změně trasy musí být seznam  tras 
znovu propočítán. V seznamu jsou úseky 
cesty, které se ještě mají projet, zobrazeny 
s odpovídajícími údaji o vzdálenosti.
Upozornění: Nemůže-li být propočítán žádný 
seznam tras, objeví se na displeji odpovídající 
upozornění.
Opuštění seznamu tras 
Stiskněte tlačítko   - objeví se základní 
nabídka navigace. 

Vedení k cíli
Aktivování vedení k cíli

Po volbě cíle a případně určení možností trasy 
můžete potvrzením povelu ROUTE GUIDANCE 
(Vedení k cíli) v základní nabídce navigace 
aktivovat vedení k cíli.
Poté se zobrazí obraz znázornění navigace.
Informační znázornění
Informační znázornění Vám ukáže vzdálenost 
od cíle cesty a odhadovanou dobu příjezdu 
do cíle, zobrazení směru jízdy a vzdálenostní 
pruh ke křižovatce/odbočce. 
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Je-li v nabídce SETUP NAVIGATION (Nastavení 
navigace - strana 14) nastavena funkce 
DRIVE SYMB.: ON (Navigační symboly: 
zapnuto), objeví se optické pokyny navigace 
na displeji radionavigačního systému a na 
kombinaci ukazatelů. Je-li zvolena možnost 
DRIVE SYMB.: OFF (Navigační symboly: 
vypnuto), zobrazí se optické navigační pokyny 
pouze na displeji kombinovaného ukazatele. 
Na displeji radionavigačního systému se potom 
zobrazí informace o cíli. Pokud není ve Vašem 
vozidle displej s kombinovaným ukazatelem a 
je nastavena možnost DRIVE SYMB.: OFF 
(Navigační symboly: vypnuto), využívá navigace 
pouze hlasového výstupu.
Zobrazení kompletní cílové adresy
Stiskněte tlačítko INFO , abyste znázornili 
právě určený cíl a podrobné informace o cíli. 
Současně se opakují aktuální akustické pokyny 
k jízdě.

Navigace za pomoci symbolů

Je-li v nabídce SETUP NAVIGATION (Nastavení 
navigace) (viz strana 14) aktivována funkce 
DRIVE SYMB.: ON (Navigační symboly: 
zapnuto), zobrazují se na displeji během 
vedení k cíli optická znázornění pokynů 
pro řidiče, zbylý čas jízdy nebo doba příjezdu 
do cíle (viz strana 14, TIME INFO - Čas), 
zvolené možnosti propočtu trasy a vzdálenost až 
k rozhodujícímu bodu nebo baragraf.

Ve spodní části displeje se zobrazí u ukazatele 
šipky ukazující přímý směr také jméno silnice/
ulice, po které právě jedete.
U ukazatele pokynu k odbočení se zobrazí jméno 
ulice/silnice, na kterou máte odbočit. Navíc se 
tato informace zdůrazní malou šipkou doprava 
před jménem ulice/silnice.
Ukazatelé aktivního zdroje zvuku a funkcí zvuku 
se potlačí do pozadí displeje. Během navigace 
můžete stejně jako jindy používat zdroje zvuku 
s výjimkou vnitřního přehrávacího zařízení CD.
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Vedení k cíli bez navigačních symbolů

Nastavíte-li v nabídce Setup Navigation 
(Nastavení navigace) (viz strana 14) funkci 
DRIVE SYMB.: OFF (Navigační symboly: 
vypnuto), objeví se optické navigační pokyny 
pouze na kombinovaném zařízení. V operačním 
stavu navigace se zobrazí v popředí displeje 
informační obraz a na pozadí displeje zvolený 
zdroj zvuku. V operačním stavu audio je toto 
znázornění opačné.

Na pozadí displeje se objeví stav navigace, 
např. GUIDANCE (Vedení k cíli) a vzdálenost 
od cíle.
Pokud jste v nabídce SETUP NAVIGATION 
(Nastavení navigace) zvolili funkci LANGUAGE: 
ON (Řeč. zapnuto), jsou navigační pokyny vedle 
optického znázornění symboly vydávány také 
prostřednictvím zvukového výstupu. Poslední 
zvukový výstup může být stisknutím tlačítka 
INFO  kdykoliv zopakován.

Navigace OFF MAP - mimo mapu 

Nachází-li se zadaný cíl nebo aktuální poloha 
vozidla mimo digitalizovanou mapu, která je 
v paměti navigačního CD, probíhá navigace OFF 
MAP - tedy mimo mapu.
Na displeji se zobrazí světová strana, ve které cíl 
leží. Navíc je udána vzdálenost k cíli vzdušnou 
čarou.
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Navigace OFF ROAD - mimo cestu

Nemůže-li být poloha vozidla přiřazena žádné 
silnici použitého navigačního CD, probíhá vedení 
k cíli OFF ROAD. 
Přitom je udána světová strana, ve které cíl leží, 
a vzdálenost vzdušnou čarou.

Vedení k cíli NO MAP - bez mapy

K cíli se můžete nechat systémem vést i bez CD. 
Navigace potom probíhá bez mapy. Zobrazen je 
přitom směr a vzdálenost vzdušnou čarou k cíli. 
Pokyny nejsou vydávány zvukovým výstupem.
Tato funkce je určena pro dlouhou jízdu 
po dálnici, přičemž zpravidla není od systému 
zapotřebí mnoho informací. Do režimu navigace 
NO MAP (Bez mapy) se dostanete tehdy, 

pokud během vedení k cíli vyjmete ze systému 
CD-ROM.
Po opětovném vložení CD-ROM pokračuje 
systém ve vedení k cíli, pokud byla tato funkce 
předtím aktivována.
Upozornění: Z technických důvodů to 
může trvat i několik minut, než systém 
po opětovném vložení CD-ROM pokračuje 
ve vedení k cíli pomocí akustických výstupů 
a piktogramů. Tento čas potřebuje přístroj 
k tomu, aby přesně určil aktuální polohu 
vozidla. Během této doby je možné delší 
„OFF ROAD“ - Mimo cestu. V oblastech 
s hustou zástavbou anebo hustou silniční 
sítí může přitom dojít k chybnému stanovení 
polohy vozidla, než se systém jednoznačně 
a správně orientuje. Vsuňte proto CD-ROM 
- pokud možno - do systému ještě na dálnici, 
abyste proces orientace urychlili.
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Určení polohy s CD

Během aktivovaného určení polohy vozidla se 
objeví šipka, která ukazuje severním směrem. 
Přitom se zobrazí jméno ulice/silnice, kde se 
nacházíte, pokud je k dispozici.

Dosažení cíle

Jakmile jste dojeli do cíle, objeví se shora 
uvedený displej. Po 5 vteřinách se zobrazí 
základní nabídka navigace.
Pokud se cíl nachází v nedigitalizované oblasti 
(možné pouze u vlaječkových cílů) a v blízkosti 
digitalizované ulice/silnice, povede Vás systém 
k této ulici/silnici a přitom se ozve hlášení: „You 
have reached your destination“ (Dojeli jste 
do cíle.). 
Leží-li cíl ještě ve značné vzdálenosti 
od digitalizované ulice/silnice, ozve se hlášení 
„You have reached the area of your destina-
tion“ (Dojeli jste do oblasti cíle.) Potom se 
na displeji objeví „OFF ROAD“ (Mimo cestu) 
a šipka ukazující směrem k cíli a znázornění 
vzdálenosti od cíle.

Přerušení aktivované navigace 

Navádění k cíli můžete přerušit vyvoláním 
základní nabídky navigace.
• Stiskněte tlačítko NAVI  nebo tlačítko 

 .
• Zvolte STOP GUIDANCE (Přerušení 

navigace) a potvrďte svou volbu ovládacím 
knoflíkem . 

Aktivní navádění k cíli se přeruší.
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Paměť cílů
Přehled

K nabídce paměti cílů se dostanete přímo 
ze základní nabídky navigace povelem DEST. 
MEMORY (Paměť cílů).

V paměti cílů můžete cíle uložit, přepracovat, 
seřadit a vymazávat.
V paměti cílů seřazených podle Vašich 
vlastních kritérií mohou být cíle abecední 
paměti zobrazeny podle pořadí, které sami 
určíte.
V paměti posledních cílů je v chronologickém 
pořadí uloženo deset posledních cílů navigace. 
Automatické ukládání posledních cílů 
do paměti může být deaktivováno. Přečtěte si 
k tomuto tématu kapitolu Nastavení navigace, 
viz strana 14.
Krátká jména, která můžete sami určit, Vám 
pomohou se rychle orientovat a cíl rychle 
z paměti vybrat. Krátká jména stojí vždy 
před jménem cíle. Krátkým jménem může být 
např. křestní jméno nebo nějaký pojem, např. 
DOMŮ.

Paměť cílů

Zvolte povely nabídky tyto funkce cílové 
paměti:
STORE DESTINATION (Cíl uložit) - Uložení cíle 
navigace do paměti cílů, viz strana 44.
STORE FLAG (Uložení vlaječkového cíle) 
- Uložení jednoho předtím stanoveného 
vlaječkového cíle do paměti a jeho přepracování, 
viz strana 46.
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CHANGE SHORT NAME (Změna krátkého 
jména) - Změna krátkého jména v paměti cílů, 
viz strana 56.
DEL. DESTINATIONS (Vymazání cíle) - 
Vymazání posledního cíle, jednotlivého cíle 
nebo všech cílů, viz strana 57.
SORT DESTINATIONS (Nové seřazení cílů) 
- Seřazení paměti cílů za účelem sestavení 
přehledu cílů podle vlastních kritérií, viz strana 
57.

Zadání/změna krátkého jména

Zápisům cílů v paměti cílů můžete přiřadit 
krátká jména. To Vám pomůže rychle vyhledat 
z příslušné paměti cíl pro jeho zadání. Krátkými 
jmény mohou být např. křestní jména. Tato krátká 
jména můžete později také změnit.
Krátká jména stojí vždy před příslušným názvem 
cíle. Krátké jméno zadáte v editační nabídce. 

Změna krátkého jména 
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem 

 povel CHANGE SHORT NAME (Změna 
krátkého jména). Zobrazí se abecední paměť 
cílů.

Nyní můžete vybraný zápis ovládacím knoflíkem 
 označit a zvolit ho. Poté se zobrazí editační 

nabídka.
• Zadejte v editačním políčku s pomocí znakové 

matice zvolené krátké jméno. V inverzně 
zobrazeném textovém řádku se objeví zápis, 
který má být pojmenován.

• Potvrďte dlouhým stiskem ovládacího knoflíku 
 tento zápis.
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Nové seřazení cílů

• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  
povel nabídky SORT DESTINATIONS (Cíle 
nově seřadit). 

• Zvolte a potvrďte ovládacím knoflíkem  
zápis, který má být posunut.

Před zvoleným zápisem se zobrazí posunovací 
označení.
• Posuňte označený zápis ovládacím knoflíkem 

 na zvolené místo.
• Potvrďte změnu stisknutím ovládacího 

knoflíku .
Nyní můžete zvolit další zápis.
• Stisknutím tlačítka   se opět zobrazí 

základní nabídka paměti cílů.

Vymazání cílů z paměti cílů
Vymazání cílů

Cíle, které již nepotřebujete, můžete z  paměti 
cílů vymazat.
Abyste zabránili vymazání cíle nebo více cílů 
z paměti omylem, objeví se nejprve ubezpečo-
vací otázka.
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• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  
v základní nabídce paměti cílů povel DEL. 
DESTINATIONS (Cíle vymazat).

LAST DESTINATIONS (Poslední cíle) - Paměť 
vymaže poslední cíle. Tato funkce je k dispozici 
pouze tehdy, pokud byla paměť posledních cílů 
aktivována (viz Nastavení navigace, strana 
14).
SINGLE DEST. (Jednotlivé cíle) - Z paměti 
mohou být vymazány jednotlivé cíle. Abyste 
mohli označit cíl, který má být vymazán, zobrazí 
se nejprve přehled všech cílů.
ALL DESTINATIONS (Všechny cíle) - Paměť 
cílů se kompletně vymaže.
Po volbě jedné z těchto funkcí se objeví 
ubezpečovací otázka. Při jejím zobrazení stojí 
výběrový pruh na povelu CANCEL (Přerušit).

Objížďka zácpy
Volba funkce pro vyhodnocování 
dopravních zácp

Prostřednictvím ruční funkce vyhodnocování 
hlášení o dopravních zácpách můžete 
dodatečně uzavřít úseky Vaší momentální 
trasy, které leží před Vámi. Funkcemi nabídky 
zvolte rozšíření úseku, který je ohrožen 
zácpami. Na této bázi vypočítá radionavigační 
systém alternativní trasu k zadanému cíli 

s objížďkami uzavřených úseků, pokud je to 
možné. Vedení k cíli pokračuje po nové trase.
Maximální délka úseku, který se má uzavřít,  bude 
stanovena  navigačním systémem. Tak například  
na venkově je rozsah uzavřeného úseku větší, 
protože je zde méně hustá síť silnic.

Automatická funkce vyhodnocování 
zácp
Současně s možností uzavřít úsek cesty 
vlastnoručně pomocí funkce vyhodnocování 
zácp máte k dispozici také TMC (Traffic 
Message Channel - kanál dopravních hlášení) 
a dynamickou navigaci jako velice komfortní 
možnost objížďky zácp. Váš radionavigační 
systém přijímá s TMC aktuální, digitální 
dopravní hlášení, vysílaná vysílači TMC, která 
pro plánování trasy vyhodnocuje. Podmínkou je, 
že je v rozhlasovém režimu vyladěn vysílač TMC 
(přečtěte si k tomuto tématu kapitolu Rozhlasový 
režim od strany 22) a je aktivována dynamická 
navigace (viz Stanovení možností trasy str. 
48). 
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Upozornění: Při automatickém vyhodnocování 
zácpy propočítá radionavigační systém vždy 
časově nejpřijatelnější trasu, to znamená, pokud 
by znamenala objížďka zácpy příliš velkou ztrátu 
času, je možné, že Vás radionavigační systém 
povede zácpou. To záleží na délce a typu hlášené 
zácpy a délky možné objížďky.

Volba základní nabídky vyhodnocování 
zácp 
• Stiskněte během navigace tlačítko pro zácpy 

 k propočítání alternativní trasy.
Zobrazí se TRAFFIC MENU (Nabídka zácp). 
Máte dvě možnoti, jak vlastnoručně zadat 
zácpu.

Volba alternativní trasy

JAM AHEAD (Zácpa vpředu) - Určitý úsek trasy 
můžete také uzavřít, když udáte začátek zácpy 
(FROM - Od) a konec zácpy (TO - Do) ve vztahu 
k poloze vozidla.
Označte a potvrďte funkci nabídky FROM (Od) 
resp. TO (Do) a označte takto úsek trasy, který 
má být uzavřen. Délka úseku, který lze uzavřít, 
je předurčená navigací.

BLOCK ROUTE (Uzavření trasy) - Zobrazí se 
seznam tras. Jednotlivé její úseky můžete nyní 
uzavřít.
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

počáteční a konečný bod úseku, který má být 
uzavřen.

Uzavřený úsek trasy je označen černým pruhem, 
který se nachází před přehledem úseků trasy.
Upozornění: Ne vždy se nabízí možnost 
objet alternativně úseky trasy, které máte 
ještě projet.
Zadané poznámky o uzavření úseku zůstanou 
v paměti až do konce cesty.
Pokud budete tuto funkci používat ještě 
jednou, vymaže se staré uzavření úseku trasy 
a do paměti se zanese uzavření nového úseku 
cesty týkající se Vaší momentální trasy.
Pokud se nenabízí žádná alternativní trasa, 
ozve se zvukové hlášení „Continue to follow 
the route“ (Jeďte dále po této silnici.)
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Seznam tras Vám dává možnost spojit více cílů 
do jedné trasy a tu si potom nechat zobrazit. Tato 
funkce je výhodná např. když chcete navštívit 
pamětihodnosti nějakého města.
START TOUR (Začátek trasy) - Tímto 
povelem vyvoláte seznam úseků trasy. Zvolte 
ze seznamu vybraný cíl, ke kterému se chcete 
nechat zavést.

ENTER DESTINATION (Zadání cíle) - Tato funkce 
Vám umožní zadat cíle, které chcete potom spojit 
do jedné trasy. Zadání cíle provedete jako vždy 
u jiných navigací (viz od strany 35).
STORE DEST. (Uložení cíle do paměti) - Aktuální 
resp. poslední cíl navigace bude po aktivování 
tohoto povelu přejat do seznamu tras.
DEL. DESTINATIONS (Cíle vymazat) - 
Touto funkcí můžete vymazat jednotlivé cíle 
ze seznamu tras nebo celý seznam tras.
SORT DESTINATIONS (Seřazení cílů) - Touto 
funkcí můžete cíle jedné trasy seřadit. S digitálním průvodcem si můžete nejprve nechat 

promítnout cestovní informace vztahující se 
k  cílům.
Rubriky jsou tříděny např. na:
-   noclehy
-   jídlo a pití
- turistické informace.
Cestovními informacemi mohou být např. údaje 
o cenách, vybavení a telefonním čísle/čísle faxu 
hotelů.

Seznam tras Digitální cestovní průvodce
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Abyste funkci digitálního cestovního průvodce 
mohli využívat, musíte mít navigační CD 
s průvodcem.

Volba průvodce
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

v základní nabídce navigace funkci TRAVEL 
GUIDE (Průvodce). 

Zobrazí se základní nabídka průvodce. 
Upozornění: Pokud je na Vašem CD pouze 
jeden cestovní průvodce, zobrazí se jméno 
průvodce přímo v základní nabídce navigace. 
Pracuje-li Vaše navigační CD s více průvodci, 
dostanete se do podnabídky, ve které si 
můžete průvodce sami zvolit.

Volba cíle
• Označte a potvrďte ovládacím knoflíkem  

zvolenou funkci.
Zápisy do nabídky digitálního průvodce závisí 
na zvoleném průvodci a mohou se od sebe lišit. 
Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny pouze 
příklady možných záznamů.
PLACE NAME (Název obce) - vyvolá editační 
nabídku k zadání zvoleného názvu obce.
GOLF COURSE (Golfové hřiště) - vyvolá editační 
nabídku k volbě vybraného golfového hřiště.
ACCOMMODATION (Nocleh) - vyvolá seznam 
rubrik v okolí cílové adresy.
ENTERTAINMENT (Volný čas) - vyvolá seznam 
rubrik pro aktuální polohu vozidla.

Volba rubriky a cíle
Volba cíle a převzetí cíle do navigace probíhá 
prostřednictvím nabídek určených k zápisu a 
seznamů.
Tlačítkem   se můžete vrátit k seznamu 
rubrik.

K výměně CD-ROM stiskněte tlačítko 
pro vysunutí CD . Navigační CD se vysune.
Vsuňte opatrně nové navigační CD popisy 
nahoru do otvoru pro CD tak daleko, až ji přístroj 
sám od sebe vtáhne.
Upozornění k navigačnímu CD
Aby byl zaručen bezchybný provoz navigace, 
používejte pouze čisté a nepoškozené 
CD-ROM. 
Nepoužívané CD-ROM uschovávejte vždy 
v originálním pouzdru s uzávěrem, které je 
pro ně určeno.
Nikdy nevystavujte CD-ROM přímému 
slunečnímu záření!
Nic na CD-ROM nepiště ani na ně nic nelepte!

Výměna navigačního CD-ROM 
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Po výměně pneumatik se může stát, že se musí 
radionavigační systém nově kalibrovat.
• Označte a potvrďte v nabídce SETUP 

NAVIGATION (Nastavení navigace) 
ovládacím knoflíkem  funkci TYRE 
CHANGE (Výměna pneumatik).

Po ubezpečovací otázce se kalibrace auto-
maticky zaktivuje. Tento proces je zobrazen 
pásmem, které ukazuje postup kalibrace. 
Během kalibrování není možné uvést navigaci 
do provozu.

Údržba
Ovládání displeje
Zacházejte s obrazovkou opatrně, protože 
byste mohli prsty vytlačit do jejího povrchu 
prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho 
poškrábat.

Čištění displeje
Displej může být očištěn měkkou látkou a otisky 
prstů můžete případně smýt i alkoholem.
Upozornění: Nepoužívejte žádná rozpouštědla 
jako je benzín nebo terpentýn, která by mohla 
poničit materiál displeje.

Slovník
EON - Enhanced Other Network - informační 
systém pro dopravu s automatickým přepínáním 
stanic
EON umožní u RDS výměnu vysílaných informací 
v rámci jednoho řetězce vysílačů.
Např. může být během dopravního hlášení 
přepnuto z jednoho vysílače, který dopravní 
hlášení nevysílá, na jiný, který ho vysílá. 
Po skončení hlášení se přístroj přepne zpět 
k původnímu vysílači.

GALA - upravení úrovně hlasitosti v závislosti 
na rychlosti jízdy
Úroveň hlasitosti se v závislosti na hluku zvenčí 
zvýší nebo sníží.

Komfortní kódování
Komfortní kódování automatizuje zadání kódu 
prostřednictvím kombinovaného zařízení.

Kalibrace po výměně pneumatik
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MAG 
Zásobník měniče CD s prostorem pro 6 kom-
paktních disků.

Scan
Funkce ke krátkému přehrání ukázek dostup-
ných rozhlasových vysílačů nebo skladeb 
v režimu CD.

TA - Traffic Announcement
Přednost dopravního hlášení

TMC - Traffic Message Channel
Speciální služba některých rozhlasových 
vysílačů. S TMC se digitálně přenáší dopravní 
hlášení. Tyto údaje používá radionavigační 
systém pro dynamický propočet trasy.

TP - Traffic Program (Program dopravního 
vysílání)
TP na displeji oznamuje, že je přijímán vysílač 
s dopravním hlášením.
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 Upozornění
Vyjměte „Průkaz přístroje“ a 
uschovejte ho na bezpečném 
místě, v každém případě však 
mimo vozidlo.
Pokud by se „Průkaz pří-
stroje“ i s kódovým číslem 
ztratil, obraťte se na servis 
ŠkodaAuto. Zde Vám pomohou 
bez zaúčtování jakýchkoliv 
nákladů.

Průkaz přístroje

Sériové 
číslo

Kódové 
číslo

Prosím, zde nalepte sériové  a kódové číslo.

Název 
přístroje Radionavigační systém MCD



„Průkaz přístroje“ bezpodmínečně z návodu 
vyjměte a uschovejte na bezpečném 
místě - v žádném případě ho neukládejte ve 
vozidle!
Ztratí-li se „Průkaz přístroje“ s kódovým 
číslem, obraťte se na servis ŠkodaAuto.
Zde Vám pomohou, aniž by Vám vznikly 
nějaké náklady.


