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PŘEHLEDNÉ SCHÉMA

Funkce audia a navigace se volí tlaãítky a prostfiednictvím nabídek (menu).
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NÁVOD V KOSTCE

11111 Tlaãítko TIM je urãeno k volbû aÏ 9 automaticky
do pamûti uloÏen˘ch dopravních hlá‰ení o celkové
délce záznamu max. 4 minuty, k aktivování funkcí
záznamu a k pfieru‰ení dopravního hlá‰ení. 21

22222 RádioRádioRádioRádioRádio
Spínaã pro automatické a manuální ladûní vysílaãÛ, 16
k volbû a opakování zaznamenan˘ch dopravních hlá‰ení 21
Pfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CD
Volba skladeb CD smûrem nahoru / smûrem dolÛ 24

33333 Tlaãítko INFO k zobrazení kompletní cílové adresy,
k opakování posledního aktuálního zvukového v˘stupu
u aktivovaného vedení k cíli

44444 Tlaãítko pro vysunutí CD 7

55555 Obrazovka 8

66666 Prostor pro CD-ROM a vsunutí navigaãního CD

77777 Tlaãítko NAVI k volbû základní nabídky navigace a
k pfieru‰ení vedení k cíli 26

88888 Tlaãítko k manuálnímu pfiepínání mezi denním a noãním
displejem 8

99999 Tlaãítko  k volbû pfiedchozí nebo základní nabídky
a  k pfieru‰ení operaãních krokÛ

00000 Knoflík/Tlaãítko k zapnutí a vypnutí systému (stiskem), 10
Regulátor hlasitosti (otáãením)

!!!!! RádioRádioRádioRádioRádio
Tlaãítko AS k automatickému ukládání a vyvolávání
vÏdy ‰esti nejsilnûj‰ích vysílaãÛ TP, FM a AM
na pamûÈové rovinû 2 16
Pfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CD
Tlaãítko CD MIX: pfiehrávání titulÛ CD v náhodném pofiadí 24

@@@@@ RádioRádioRádioRádioRádio
Numerická tlaãítka stanic 1-6 k ukládání vÏdy
dvanácti vysílaãÛ TP, FM a AM do pamûti vÏdy
na 2 pamûÈov˘ch rovinách a jejich volbû 16, 17
Pfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CD
Volba CD podle odpovídajícího obsazení v zásobníku 24

##### Tlaãítko k uloÏení stanovi‰tû do pamûti
(aktuální poloha vozidla) 38

$$$$$ RádioRádioRádioRádioRádio
Tlaãítko SCAN ke krátkodobému (10ti vtefiinovému)
pfiehrání v‰ech vysílaãÛ uloÏen˘ch v pamûti (TP, FM a AM) 18
Pfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CDPfiehrávaã CD
Krátkodobé pfiehrání titulÛ CD 24

%%%%% Tlaãítko AUDIO k vyvolání nabídky „Volba zdroje“
(volba zdroje zvuku - TP, FM, AM, CD, TV)
nebo k pfiepínání na obrazovku s audiofunkcemi 12

^̂̂̂̂ Tlaãítko k volbû vyhodnocování dopravních hlá‰ení,
k vypoãítání alternativní trasy 55

&&&&& Tlaãítko zvuku  k volbû nabídky Regulace zvuku
(nastavení basÛ, v˘‰ek, balance a fader)
a nastavení hlasitosti Setup 14
U systému, kter˘ je vybaven digitálním zvukov˘m
zafiízením (DSP - Digital Sound Paket) navíc
nastavení zvukového prostoru 15

***** Tlaãítko nabídek k oznaãení (otáãením)
a potvrzení (stiskem) jednotliv˘ch poloÏek nabídky 20
Volba podnabídek, volba stavu zvuku, k základnímu
nastavení zvuku a hlasitosti v nabídce zvuku 15
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Radionavigaãní systém MFD
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Radionavigaãní systém MFD (Multi Function
Display) Vám nabízí jednoduchou obsluhu
komfortního vybavení, které se skládá z rádia
a navigaãního systému ve vozidle. Tento
systém mÛÏe b˘t dodateãnû vybaven origi-
nálním pfiehrávaãem CD na 6 diskÛ, digitálním
zvukov˘m zafiízením (Sound Paket), zafiízením
pro dynamickou navigaci a modulem pro TV/
video.

Navigace
Navigaãní systém je Va‰ím „inteligentním
spolujezdcem“. S ním se dostanete z místa
v˘jezdu bez ãasovû nároãného hledání na
mapû rychle, spolehlivû a pohodlnû k cíli.
V neznám˘ch mûstech Vás napfi. dovede
rychle k nejbliÏ‰í ãerpací stanici. Na cestách
mÛÏete udûlat malou pfiestávku, abyste se
napfiíklad najedli v restauraci nebo nav‰tívili
nûjakou památku. Tento systém vyuÏívá pfii
v˘poãtu cíle cesty data uloÏená na navigaãním
CD. Bûhem navádûní k cíli obdrÏíte informace

o poloze vozidla, upozornûní na odboãky (smûr
a vzdálenost aÏ k odboãce) a k dobû pfiíjezdu
do cíle cesty, které se znázorÀují rÛzn˘m
zpÛsobem na obrazovce.
Jak pracuje navigaãní systém?
Aktuální poloha vozidla se vypoãítává pomocí
satelitÛ. Ujet˘ úsek cesty mûfií senzorov˘
systém ABS. Smûr jízdy urãuje elektronick˘
gyroskop (senzor mûfiící úhly otoãení). Tyto
informace jsou pfiedávány navigaãnímu
systému a srovnávány s mapov˘m materiálem
uloÏen˘m v pamûti.
Mimo mûstské aglomerace se mÛÏe stát, Ïe
tento zpÛsob urãování polohy vozidla ji jiÏ není
schopen pfiesnû stanovit. V tomto pfiípadû je
poloha urãována satelity. Tento zpÛsob se
naz˘vá Global Positioning System (GPS) -
operaãní systém druÏic.

DÛleÏitá upozornûní

Obsluha radionavigaãního systému
bûhem jízdy
PoÏadavky kladené dnes na fiidiãe v silniãní
dopravû od nûj vyÏadují , aby se neustále
dokonale soustfiedil na jízdu.
Rozsáhlé a nároãné detaily vybavení tohoto
systému nabízejí - vedle moÏností zábavné
elektroniky - také fiadu informací, které Vám
pomohou dostat se rychle a spolehlivû k cíli.
Ale radionavigaãní systém se sv˘mi ãet-
n˘mi moÏnostmi by mûl b˘t obsluhován
pouze tehdy, pokud to dopravní situace
opravdu dovolí.
Hlasitost zvukového v˘stupu by mûla b˘t
nastavena tak, aby bylo vÏdy sly‰et akustické
signály zvenãí, napfi. zvukové znamení vozidel
s právem pfiednosti jízdy jako je policie a
poÏárníci.
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ObraÈte svou pozornost v prvé fiadû na
fiízení vozidla! Jako fiidiã nesete plnou
zodpovûdnost za bezpeãnost dopravy.
PouÏívejte proto funkce tohoto systé-
mu pouze tak, abyste mûli ve v‰ech
dopravních situacích vozidlo pod svou
kontrolou!

Kód na zabezpeãení vozidla proti
krádeÏi
Bezpeãnostní kód elektronicky znemoÏní
nepovolané osobû uvést pfiístroj po jeho
vybudování opût do provozu.
Zobrazí-li se po zapnutí motoru na obrazovce
informace „SAFE“, lze pfiístroj uvést do provozu
teprve po zadání správného kódu - viz strana
63.

NeÏ zaãnete pouÏívat navigaãní
systém a mapu
• Zachovávejte bûhem jízdy vÏdy pravidla
silniãní dopravy.

• Trasa, kterou navigaãní systém vypoãítá,
je doporuãením, jak dojet k cíli cesty. Bûhem
cesty dávejte ale stále pozor na zákaz stání,
semafory, jednosmûrné ulice, zákazy, zmûny
jízdního pruhu, toky a pfiívozy.

VÏdy platí pravidla silniãního provozu,
i kdyÏ jsou doporuãení systému pro
fiidiãe v rozporu s jejich ustanoveními.

• Jména ulic a obcí mohou b˘t zmûnûna.
Proto se mÛÏe stát, Ïe se jména uloÏená na
CD ve vyjímeãn˘ch pfiípadech neshodují se
zmûnûn˘m jménem.

Zmûna navigaãního CD-ROM
Ke zmûnû CD-ROM stisknûte tlaãítko pro
vysunutí CD 44444. Navigaãní CD se vysune.
VsuÀte nové navigaãní CD nápisy nahoru
opatrnû tak daleko do prostoru pro CD, aÏ
pfiístroj disk pfievezme a sám ho automaticky
vsune dál.
Upozornûní
Aby bylo zaruãeno bezchybné fungování
navigace, mûly by b˘t pouÏívány pouze ãisté
CD-ROM bez ‰krábancÛ a jin˘ch po‰kození.
NepouÏívané CD-ROM pfiechovávejte vÏdy v
originálním pouzdfie na disky opatfieném
uzávûrem.
Nevystavujte CD-ROM nikdy pfiímému sluneã-
nímu záfiení!
Nepopisujte CD, ani na nû nic nelepte!
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Na obrazovce jsou zobrazovány informaãní
ukazatele (zde: informaãní ukazatel rádia),
nabídky nebo mapa (navigace). U informaãního
ukazatele pro rádio jsou zobrazena numerická
tlaãítka s vysílaãi, které jsou pod nimi uloÏeny.
Nad nimi je zobrazen aktuální vysílaã.
Obrazovku lze horizontálnû a vertikálnû
posunout, aby se dosáhlo optimální polohy pro
ãtení údajÛ.

Pfiepnutí na noãní displej
Pfiepnutí displeje lze podle volby provést buì
ruãnû stiskem tlaãítka Displej 88888 nebo auto-
maticky pfii zapnutí osvûtlení vozidla, k tomu
viz strana 63.

Zacházení s obrazovkou
Zacházejte s obrazovkou opatrnû, protoÏe
byste mohli prsty vytlaãit do jejího povrchu
prohlubnû a pfii dotyku ostr˘mi pfiedmûty ho
po‰krábat.

âi‰tûní obrazovky
Obrazovka má b˘t oãi‰tûna mûkkou látkou a
alkoholem mÛÏete pfiípadnû sm˘t otisky prstÛ.
Upozornûní
NepouÏívejte Ïádná rozpou‰tûdla jako je
benzín nebo terpent˘n, která by mohla poniãit
materiál.

Struktura nabídky

Nabídky, které jsou zobrazovány na obrazovce,
mají tyto standardní poloÏky:
AAAAA - ¤ádek pro stav
Bûhem aktivované navigace se na tomto fiádku
zobrazuje stav funkcí rádia nebo pfiehrávaãe
CD. Bûhem poslechu rádia nebo CD se zde
zobrazují aktivní funkce navigace (napfi.
„Destination entry is active“ - „Zadání cíle je
aktivováno.“).

A

B

C

BBBBB - Políãko pro cíl
Políãko pro cíl slouÏí k ãtyfifiádkovému zná-
zornûní akuálního cíle u aktivované navigace.
U ukazatele pro rádio se v tomto prostoru
zobrazí informaãní pole. V nûm se zobrazí
název nastaveného vysílaãe (vãetnû oznaãení
„TP“ u vysílaãe s dopravním hlá‰ením) a zdroj
zvuku.
CCCCC - PoloÏky nabídky
Jednotlivé poloÏky nabídky slouÏí k vyvolání
podnabídek nebo podobnû jako klávesnice
k volbû funkce.

Obrazovka
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K vyvolání a ovládání funkcí nabídky se pouÏívá
ovladací knoflík *****:

• Volba poloÏky: Otoãením knoflíku.

• Potvrzení poloÏky: Stisknutím knoflíku.

Volba a potvrzení poloÏky nabídky Symbolické a mapové znázornûní

Znázornûní na mapû
Znázornûní na mapû mÛÏete vyuÏívat k zadání
cíle a bûhem navádûní k cíli.
Volba cíle pomocí mapy je podporována
ãárov˘m kfiíÏem s ãtverci v˘fiezÛ a poloÏkami
nabídky.
Mapa Vás informuje o délce jízdy resp. o dobû
pfiíjezdu AAAAA, vzdálenosti od cíle BBBBB, severním
smûru CCCCC, stavu funkce vyhodnocující dopravní
hlá‰ení DDDDD , aktuálním mûfiítku mapy EEEEE ,
aktuální poloze vozidla FFFFF, symbolech GGGGG a
obsahu mapy HHHHH.
Na mapû se automaticky zobrazují symboly pro
dálniãní ãerpací stanice/odpoãivadla, leti‰tû,
autoservis ·kodaAuto a stfiedy obcí. Navíc
mÛÏete zvolit dodateãné symboly pro
parkovi‰tû, ãerpací stanice a nádraÏí.

Z mapového znázornûní mÛÏete bûhem
navádûní k cíli stiskem ovládacího knoflíku pfiejít
k nabídce pro mapu. Tato nabídka umoÏní
automatické nasmûrovávání mapy nebo
nasmûrování ve smûru jízdy, smûrem na sever
nebo ve smûru cíle. U typu mapy mÛÏete zvolit,
zda má b˘t znázornûna napfi. aktuální poloha
vozidla spoleãnû s cílem. ReÏim posouvání
mapy Vám umoÏní prohlédnutí sousedních
v˘fiezÛ. U obsahu mapy mÛÏete zvolit dal‰í
symboly. S políãky segmentÛ mÛÏete mûnit
mûfiítko mapy. PoloÏkou „Symbol“ pfiepnete od
znázornûní na mapû ke znázornûní symboly.

A

B

CF
G

H

E
D
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Znázornûní symboly
Bûhem navádûní k cíli Vám bude nabídnuto
na v˘bûr znázornûní symboly s pokyny k
odboãení nebo znázornûní na mapû.
Ukazatel závisí na tom, jak˘ zpÛsob znázornûní
byl u posledního navádûní k cíli aktivní.

J

K

L
M

N

Zapnutí a vypnutí pfiístroje

Stisknutím otoãného knoflíku resp. tlaãítka
00000 se systém zapne a vypne.
Upozornûní
Pokud se po zapnutí pfiístroje neozve Ïádn˘
zvuk a na ukazateli se objeví „SAFE“, pfieãtûte
si pokyny o obsluze pfiístroje na stranû 64.
Vytáhnete-li klíãek ze zapalování, zatímco je
pfiístroj zapnut, systém se automaticky vypne.
U vytaÏeného klíãku zapalování mÛÏe zÛstat
systém asi 1 hodinu zapnut˘ knoflíkem 00000.
Pfiístroj se potom automaticky vypne. Tento
proces se mÛÏe libovolnû ãasto opakovat.
U vypnutého pfiístroje a vytaÏeného klíãe
udává blikající svûtelná dioda, Ïe se jedná o
pfiijímaã s aktivovan˘m kódem na zabezpeãení
pfiístroje proti krádeÏi.

Symbolické znázornûní Vám ukazuje poãet
dostupn˘ch satelitÛ GPS a stav funkce
vyhodnocování dopravních hlá‰ení IIIII ,
odhadovanou dobu pfiíjezdu resp. dobu jízdy
a vzdálenost od cíle cesty KKKKK, zobrazení smûru
jízdy LLLLL , vzdálenostní pruh s udáním
vzdálenosti ke kfiiÏovatce/odboãce MMMMM a název
silnice, po které právû jedete NNNNN. Pokud budete
odboãovat, ukazuje symbol pro smûr jízdy  LLLLL
smûrem, kter˘m máte odboãit. Kromû toho je
nad ním udáno jméno ulice, do které máte
odboãit.
Mezi obûma zpÛsoby znázornûní mÛÏete
kdykoliv pfiepínat tam a zpût. Volba mapy u
symbolického znázornûní se provádí
stisknutím ovládacího knoflíku. K symbo-
lickému znázornûní se mÛÏete potom vrátit
stiskem tlaãítka  99999 zpût.
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Nejprve se objeví vstupní obraz s logem
·koda.
Potom se zobrazí na obrazovce nabídka (nebo
ukazatel - zde ukazatel informací o rádiu), která
byla pfii posledním vypnutí systému aktivní.
Navíc se na obrazovce objeví hlá‰ení: „The
navigation system is being activated. Please
observe RTR!“ („Navigace je aktivována. ¤iìte
se pokyny pro silniãní dopravu!“)

Vypnutí pfiístroje
Stisknûte otoãn˘ knoflík resp. tlaãítko 00000.
Aktivní nabídka nebo ukazatel se uloÏí do
pamûti.
Upozornûní
Neukonãené zadávání informace se pfii vypnutí
pfiístroje do pamûti neuloÏí.
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Volba nabídky „Select source“
(„Volba zdroje“)
Tlaãítkem AUDIO %%%%% pfiepnûte ze znázornûní
navigace na znázornûní audiofunkcí.

• U zobrazeného znázornûní audiofunkcí
stisknûte tlaãítko AUDIO %%%%%, abyste vyvolali
nabídku „Select source“ („Volba zdroje“).
Barevn˘ pruh volby se nachází na aktuálním
zdroji zvuku.

Pfiehled nabídky audiofunkcí

„Settings“ („Nastavení“)
Nabídka „Select source“ („Volba zdroje“)

Nabídka „Audio setting“ („Nastavení audiofunkcí“)

Volba zdroje zvuku
• Oznaãte a potvrìte zvolen˘ zdroj zvuku.

Vysílaã dopravních hlá‰ení na 2 pamûÈo-
v˘ch rovinách (TP1 a TP2)
CD
TV/VIDEO (vozidla s tunerem TV) nebo
AUX (vozidla bez tuneru TV), viz strana 21
Rádio s radiokomunikaãním pásmem

– UKW (VKV - velmi krátké vlny) na 2 pamû-
Èov˘ch rovinách (FM1 a FM2)

– MW (stfiední vlny) na 2 pamûÈov˘ch rovi-
nách (AM1 a AM2)
Rádio vypnuto

Na obrazovce se objeví nov˘ zdroj zvuku s
pfiíslu‰n˘mi pamûÈov˘mi rovinami (napfi. TP1).
Upozornûní
Potvrdíte-li povel „Radio off“ („Rádio vypnout“),
rozhlasové vysílání se umlãí. Na obrazovce se
objeví odpovídající hlá‰ení.
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Nabídka „Audio setting“ („Nastavení
audiofunkcí“)
V této nabídce mÛÏete nastavit dal‰í funkce.
RDS name („Název RDS“) - nastavení názvu
vysílaãe RDS na „fixed“ („na pevno“) nebo
„variable“ („mûnitelnû“ - mûnící se ukazatelé
se zobrazí na obrazovce, napfi. zprávy o poãasí
nebo reklamní texty).
RDS REG - Nûkteré programy rozhlasov˘ch
spoleãností se v urãitou dobu dûlí na regionální
vysílání. Proto mÛÏete napfi. v jednotliv˘ch
zemích Nûmecka poslouchat regionální
programy jednoho vysílaãe s odli‰n˘m obsahem.
MoÏnosti volby jsou: „auto“ („automaticky“) pro
automatick˘ pfiíjem a „off“ („vypnuto“) pro
vypnutí funkce.
Bûhem jízdy v oblasti, ve které se dosah více
regionálních vysílání pfiekr˘vá a pfiíjem
nastaveného regionálního vysílaãe se postupnû
zhor‰uje, má smysl, abyste tuto funkci vypnuli.

Music/speech („Hudba/fieã“) - nûkteré rozhla-
sové spoleãnosti RDS rozli‰ují mezi hudebním
a fieãov˘m vysíláním.
MoÏnosti volby jsou: „auto“ („automaticky“) pro
automatické vyladûní reprodukce a „off“
(„vypnuto“) pro vypnutí funkce.
CD Shuffle - pfiehrání skladeb jednoho CD
nebo CD v zásobníku v libovolném pofiadí

AUX Source („Zdroj AUX“) - volba pfiipojen˘ch
audio a video pfiístrojÛ.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „AUX Source“
(„Zdroj AUX“).

• Stiskem knoflíku mÛÏete pfiepínat mezi
tûmito funkcemi: off (vypnuto), Audio, Video a
Video + Audio podle toho, které signály
pfiipojen˘ pfiístroj dodává.

Volume setup („Hlasitost Setup“) - volba
nabídky k nastavení základních hodnot
hlasitosti, viz k tomuto tématu strana 15 a dal‰í.

TIM standby - nastavení ãasu TIM standby.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „TIM standby“.

• Stisknutím ovládacího knoflíku mÛÏete volit
mezi tûmito ãasy pro standby, tzn. pohoto-
vostní reÏim: off (vypnuto), 30, 60, 90 a 120
minut. Dal‰í informace viz strana 21.
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Pfiehled nabídky zvuku

Vybavení systémem bez digitálního
zvukového zafiízení (DSP)
Zvolte nabídku „Adjust sound“ („Nastavení
zvuku“)

• Stisknûte tlaãítko zvuku  &&&&&.
ZmûÀte hodnotu na stupnici
Nyní mÛÏete oznaãit a potvrdit vybranou
poloÏku (napfi. „Treble“ - „V˘‰ky“). Nato pfiejde
barevn˘ pruh oznaãující volbu do pravého
sloupku. Aktuální nastavení je znázornûno
modr˘m trojúhelníkem. Nyní zvolte novou
hodnotu otáãením ovládacího knoflíku a
potvrìte ji.

„Volume setup“
Nabídka „Adjust sound“ („Nastavení zvuku“)

Nabídka „Volume setup“ („Nastavení hlasitosti“)

Volba nabídky „Volume setup“ („Nastavení
hlasitosti“)

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Volume setup“
(„Nastavení hlasitosti“).

Zmûna hodnoty hlasitosti
Nyní mÛÏete oznaãit a potvrdit zvolenou
poloÏku (napfi. „GALA“). Potom pfiejde barevn˘
pruh oznaãující volbu do pravého sloupce.
Aktuální nastavení je oznaãeno modr˘m
trojúhelníkem. Zvolte otáãením ovládacího
knoflíku novou hodnotu a potvrìte ji.
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Vybavení systémem s DSP
Vlastníte-li systém s digitálním zvukov˘m
zafiízením (DSP), zobrazí se po stisknutí
tlaãítka Zvuk     &&&&& nabídka, ve které mÛÏete
nastavit typ zvuku. K tomu slouÏí napfi. poloÏky
„Linear“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“ nebo „Classic“.
Zvolte odpovídající poloÏku nabídky (napfi.
Rock) a potvrìte ji. Vybran˘ zvuk je oznaãen
modr˘m trojúhelníkem a modr˘m písmem.
Zvuk, kter˘ jste zvolili pfiedtím, se deaktivuje.
Driver - Zvuk se nastaví pfiesnû na sedící
pozici fiidiãe. Volbou „Off“ se tato funkce vypne.
Dyn. - Se stoupající rychlostí jízdy se také
zvût‰uje hladina hluku ve vozidle. Hlasitost u
reÏimu rádia (rádio, CD) se tomuto zvût‰ujícímu
hluku automaticky pfiizpÛsobuje. Volbou „Off“
se tato funkce pfiizpÛsobení hlasitosti vypne.
Upozornûní
Z této nabídky mÛÏete potom zvolit nabídku
„Adjust sound“ („Nastavení zvuku“) poloÏkou
„Sound“ („Zvuk“) a nabídku „Volume setup“
(„Nastavení hlasitosti“) poloÏkou „Volume
setup“.

Nastavení zvuku a akustického pole
(nabídka „Adjust sound“)
V nabídce „Adjust sound“ („Nastavení zvuku“)
se nastaví hodnoty zvuku (hloubky a v˘‰ky) a
akustického pole (balance a fader).
Bass - ke zmûnû hloubek.
Treble - ke zmûnû v˘‰ek.
Balance - nastavení vztahu hlasitosti repro-
duktorÛ vpravo/vlevo.
Fader - nastavení vztahu hlasitosti vpfiedu/
vzadu.
Volume setup - vyvolá nabídku „Volume
setup“ („Nastavení hlasitosti“).

Nastavení hlasitosti
(nabídka „Volume Setup“)
Switch on (Zapínací hlasitost) - hlasitost pfii
zapnutí rádia.

• U zapínací hlasitosti se nastaví volbou „Last“
(„Poslední stav“) hlasitost, která byla aktivní pfii
posledním vypnutí. Povelem „Change“
(„Zmûnit“) mÛÏe b˘t zapínací hlasitost zmûnûna.

TA volume (Minimální hlasitost TA) - nastavení
hlasitosti dopravních hlá‰ení. Dopravní hlá‰ení
se ozve v nastavené hlasitosti i u rádia, které je
nastaveno velice ti‰e.

Telephone (Hlasitost telefonu) - nastavení
hlasitosti pfiíchozích hovorÛ u pfiipojeného
telefonu. Pfiipojen˘m telefonem je moÏno
telefonovat i tehdy, kdyÏ je radionavigaãní
systém vypnut nebo kdyÏ se objeví po zapnutí
pfiístroje hlá‰ení „SAFE“.

Navigation min (Minimální hlasitost navigace)
- nastavení hlasitosti zvukov˘ch v˘stupÛ bûhem
navádûní k cíli.

• Volba „Mute“ („Umlãení“) zpÛsobuje u mini-
mální hlasitosti navigace vypnutí zvukového
v˘stupu.
Upozornûní
Hlasitost navigace mÛÏete zmûnit také tehdy,
otoãíte-li bûhem zvukového v˘stupu navi-
gaãních informací knoflík 00000 doleva (potichu)
nebo doprava (hlasitû).

GALA - pfiizpÛsobení hlasitosti zvuku rychlosti
jízdy. âím je rychlost vût‰í, tím je také vût‰í
hladina zvuku ve vozidle. GALA automaticky
reguluje hlasitost audioreÏimu (rádio, CD).

• GALA se pfii volbû levé hodnoty ‰kály
vypne.
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Ladûní vysílaãÛ
Automatické ladûní vysílaãÛ
Stisknûte tlaãítko 22222 - ladûní zaãne zvolen˘m
smûrem, vyladí se první vysílaã s dobr˘m
pfiíjmem a ozve se zvuk.
Manuální ladûní vysílaãÛ
Manuálním ladûním vysílaãÛ mohou b˘t
nastaveny také slab‰í vysílaãe, které jsou pfii
automatickém ladûní vynechány.
Volba funkce:

• Tlaãítko 22222 tisknûte déle neÏ 2 vtefiiny.
Ozve se signální tón a v informaãním okénku
se objeví zpráva „Manual“ („Manuálnû“).

Rozhlasov˘ pfiijímaã

V˘bûr jednoho z tûchto zpÛsobÛ:

• DrÏíte-li tlaãítko 22222 nadále stisknuté, zaãnou
se vysílaãe automaticky ladit, kmitoãet se
rychle mûní. Pfiitom se rádio umlãí. Auto-
matické ladûní skonãí, jakmile tlaãítko pustíte.
K doladûní tlaãítko krátce stisknûte (viz dal‰í
bod).

• Tlaãítko 22222 krátce stisknûte - zobrazen˘
kmitoãet se mûní postupnû (FM 0,1 MHz, AM
9 kHz).

Tato funkce je opût vypnuta, pokud jiÏ není v
informaãním okénku zobrazena zpráva „ruãnû“.

Automatické ukládání vysílaãÛ do
pamûti (funkce AS)
Z kaÏdé oblasti pfiíjmu mÛÏe b˘t automaticky
uloÏeno do pamûti ‰est nejsilnûj‰ích vysílaãÛ
RDS (Radio Data System, tj. systém umoÏÀující
pfiená‰et spoleãnû s rozhlasov˘m programem
dal‰í informace). Ukládají se pod numerick˘mi
tlaãítky v pamûÈové rovinû 2. Tato funkce je
v˘hodná pfiedev‰ím na cestách.
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Pfii nastaveném pfiíjmu na VKV

• Stisknûte tlaãítko AS !!!!! po dobu více neÏ
2 vtefiin.
Systém hledá ‰est nejsilnûj‰ích vysílaãÛ s RDS
a ukládá je do pamûti. Na obrazovce se objeví
informace „Autostore“
Po ukonãení tohoto procesu se ozve program
nejsilnûj‰ího vysílaãe.

• Numerick˘mi tlaãítky @@@@@ mÛÏete vysílaãe
uloÏené v pamûti volit.
Upozornûní
Existuje-li ménû neÏ ‰est programÛ s RDS,
ukládají se do pamûti pod ostatními numerick˘mi
tlaãítky vysílaãe FM, sefiazené podle intenzity
pole. Pfii více neÏ ‰esti vysílaãích s dopravním
hlá‰ením zÛstanou ostatní numerická tlaãítka
nezmûnûna.

Ukládání vysílaãÛ do pamûti
Pod numerick˘mi tlaãítky 1 - 6 @@@@@ mÛÏete uloÏit
do pamûti vÏdy ‰est vysílaãÛ ze tfií pásem -
FM (VKV), TP (Traffic Program = dopravní
hlá‰ení) a AM (SV) na dvou pamûÈov˘ch
rovinách (napfi. pamûÈová rovina FM1 a FM2).
FM = frekvenãní modulace (VKV)
AM = amplitudová modulace (SV)

Pfii nastaven˘ch VKV:

• Zvolte vybran˘ vysílaã tlaãítkem 22222.

• Bûhem poslechu programu vysílaãe, kter˘
má b˘t uloÏen do pamûti, musíte stisknout
numerické tlaãítko @@@@@ tak dlouho, aÏ se vysílání
krátce umlãí. Krátk˘ signální tón potvrdí uloÏení
vysílaãe do pamûti.

• Po ukonãeném uloÏení do pamûti se objeví
v informaãním okénku a na pfiíslu‰ném
numerickém tlaãítku název programu (vysílaã
s RDS) nebo jeho kmitoãet.

Ukládání vysílaãÛ s TP a AM do pamûti:

• Zvolte odpovídající obvod vysílaãe a
potvrìte ho.

• Nastavte potom tlaãítkem 22222 Ïádan˘ vysílaã
a pokraãujte dále podle hofiej‰ího popisu.
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Upozornûní
U vysílaãÛ s RDS se uloÏí do pamûti spolu s
názvem programu také jeho regionální stav.
PamûÈ se nevymaÏe ani pfii odpojení baterie.
Vyladûn˘ vysílaã se vÏdy automaticky
srovnává s vysílaãi uloÏen˘mi pod nume-
rick˘mi tlaãítky @@@@@  (Autocompare). Je-li u
vysílaãÛ s RDS (viz strana 18) identick˘ kód
PI nebo je-li u vysílaãÛ bez RDS shodn˘
kmitoãet, objeví se na displeji v fiádce
informující o daném stavu také pfiíslu‰né
numerické tlaãítko (napfi. „FM1  1  Radio 21“).
Na ukazateli rádia je pole zvoleného nume-
rického tlaãítka oznaãeno modfie.

Volba vysílaãe
Pfii volbû vysílaãe uloÏeného v pamûti staãí,
abyste pouze krátce stiskli jeho numerické
tlaãítko @@@@@. V informaãním okénku se objeví
pfiíslu‰n˘ název programu nebo jeho kmitoãet.
Pokud lze kmitoãet, uloÏen˘ v pamûti, jen tûÏce
zachytit, vyladí pfiístroj automaticky vhodn˘
alternativní kmitoãet (Best-Station-Funktion)
uloÏeného vysílaãe.
Upozornûní
Stisknûte tlaãítko jen krátce, jinak se kmitoãet,
kter˘ je právû na ukazateli, uloÏí do pamûti.

Krátké pfiehrání vysílaãÛ (Scan)
Vysílaãe jednoho kmitoãtového pásma (TP, FM
a AM) mohou b˘t postupnû krátce - 10 vtefiin -
pfiehrány.

• Zvolte v nabídce „Select source“ („Volba
zdroje“) Ïádané vlnové pásmo.

• Stisknûte tlaãítko SCAN $$$$$.
V informaãním okénku se zobrazí funkce Scan
a název vysílaãe (nebo kmitoãet), napfi. „Radio
21  Scan“.
Ukonãení funkce Scan
Stisknûte znovu tlaãítko SCAN $$$$$. Nastaví se
dal‰í vysílaã. Funkce Scan se ukonãí.

Volba pfiehraného vysílaãe
Bûhem doby, kdy je program reprodukován,
stisknûte tlaãítko SCAN $$$$$. Tento vysílaã se
vyladí. Funkce Scan je ukonãena.
Upozornûní
Pokud nezvolíte Ïádn˘ z vysílaãÛ, funkce Scan
opakuje pfiehrávání poté, co byly v‰echy
vysílaãe pfiehrány.

Rozhlasov˘ program s RDS a
regionálním RDS
Jak funguje RDS?
Funkce RDS (Radio Data System) je u radio-
navigaãního systému vÏdy v provozu. Pfiitom
vysílají rozhlasové spoleãnosti dodateãnû ke
svému programu informace RDS, které
pfiíjemce RDS pfiíjímá v zakódované podobû.
Tyto funkce lze pfienesen˘m kódem fiídit:
– Identifikace programu (kód PI)
Podle kódu PI rozpozná rádio právû pfiijíman˘
vysílaã.
– Programov˘ servis - název (kód PS)
Kód PS pfiená‰í název vysílaãe, kter˘ se
zobrazí na ukazateli rádia, napfi. Rádio 21.
ProtoÏe nûkteré vysílaãe propÛjãují název
vysílaãe k reklamním úãelÛm, mÛÏete v
nabídce „Audio setting“ („Nastavení audio-
funkcí“) (volba v˘bûrem z nabídky „Settings“ -
„Nastavení“) název RDS urãit sami.
– Alternativní kmitoãet (kód AF)
Program vysílaãe, napfi. Rádio 21, je kvÛli
ohraniãenému dosahu ultrakrátk˘ch vln vysílán
více stanicemi na rÛzn˘ch kmitoãtov˘ch
délkách. Kód AF sdûlí pfiijímaãi ve‰keré
kmitoãty, na kter˘ch je odpovídající program
vysílán. Kmitoãet s RDS se stará o to, aby se
automaticky témûfi nesly‰itelnû vyladily
kmitoãty zvoleného programu s nejlep‰ím
pfiíjmem.
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– Oznaãení dopravního hlá‰ení (kód TP =
Traffic Program)
Tato informace sdûlí posluchaãi, Ïe je právû
vyladûn vysílaã dopravního hlá‰ení. Na
obrazovce se objeví napfi. „FM1 1  Radio 21
TP“.
– Oznaãení hlá‰ení (Kód TA = Traffic
Announcement)
Kódem TA rozpozná pfiístroj hlá‰ení doprav-
ních informací. U rádia, které je úplnû ztlumeno
nebo u pfiehrávaãe CD se pfiístroj automaticky
pfiepne na dopravní hlá‰ení v naprogramované
síle zvuku. ZároveÀ  se pfiístroj pfiepne na
monofonní reprodukci zvuku. Na obrazovce se
objeví napfi. „TP1 NDR 2 Info TP“.
– EON (Enhanced Information Concerning
Other Networks)
EON je funkce RDS, která zaji‰Èuje, Ïe jsou
pfiijímána ve‰kerá dopravní hlá‰ení rozhlasové
spoleãnosti.
Vût‰í rozhlasové spoleãnosti, napfi. NDR v
Nûmecku, vysílají nûkolik programÛ naráz,
napfi. NDR 1, NDR 2, NDR 3 atd.
Nezávisle na tom, kter˘ program je právû
vyladûn, pfiepíná pfiístroj na dopravní hlá‰ení
ostatních programÛ této rozhlasové spoleãnosti.

Pfiíklad
Pfiístroj je vyladûn na nûmeck˘ program NDR
3. Pokud vysílá NDR 2 dopravní informace,
pfiepne se rádio automaticky na jeho kmitoãet.
Po ukonãení dopravního hlá‰ení se pfiístroj
opût vrátí na pÛvodnû vyladûn˘ kmitoãet.
– Hlá‰ení katastrof
Hlá‰ení katastrof má pfiednost pfied ve‰ker˘mi
ostatními funkcemi. Na obrazovce se objeví
hlá‰ení „Alarm“ („Poplach“). Nemûniteln˘ název pro RDS

ProtoÏe nûkteré rozhlasové spoleãnosti název
RDS kódem PS mûní (napfi. pro reklamní
úãely), existuje v nabídce „Audio setting“
(„Nastavení audiofunkcí“) moÏnost dát RDS
nemûniteln˘ název.
fixed (nemûnitelnû) - vysílaãe FM a TP, které
jsou uloÏeny pod numerick˘mi tlaãítky, budou
oznaãovány názvem, kter˘ jim byl ve chvíli jejich
uloÏení do pamûti rozhlasovou spoleãností dán
(napfi. Rádio 21).
variable (zmûnitelnû) - dovoluje zobrazení
reklamních textÛ a zpráv o poãasí v fiádku o
stavu pfiijímaãe.
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Regionální RDS
Urãité programy rozhlasov˘ch spoleãností se
v urãitou dobu dûlí na regionální vysílání. Tak
vysílá napfi. 1. program nûmecké spoleãnosti
NDR v urãitém ãase regionální program s
rozdíln˘m obsahem pro severní spolkové zemû
·lesvicko-Hol‰t˘nsko, Hamburg a JiÏní Sasko.
Pfiístroj se nejprve snaÏí vyladit alternativní
kmitoãet zvoleného vysílaãe.
Je-li v‰ak kvalita pfiíjmu natolik ‰patné, Ïe se
program mÛÏe „ztratit“, akceptuje pfiijímaã také
kmitoãty „pfiíbuzného“ vysílaãe NDR 1. ProtoÏe
tyto programy mají v urãitou dobu rozdílná
vysílání, mÛÏe se pfii této zmûnû kmitoãtu ozvat
i jin˘ program.
Pfiepnutí na regionálnû „spfiíznûné“ vysílaãe
Zásadnû se poãítá s pfiepnutím vysílaãe na jin˘
program pouze s kódem PI. Pfii ‰patném pfiíjmu
mÛÏe v‰ak dojít k automatickému pfiepnutí k
regionálnû „spfiíznûnému“ fietûzci programÛ.
VVVVV nabídce „Audio setting“ („Nastavení audio-
funkcí“) mÛÏete povelem „RDS REG“ nastavit
funkci regionální RDS na „auto“ („automaticky“)
nebo „off“ („vypnuto“).
auto - Pfii volbû tohoto stavu pfiepne pfiijímaã
na regionálnû pfiíbuzn˘ kmitoãet vysílání pouze
tehdy, pokud by se zvolen˘ program mohl
ztratit.
off - Funkce je vypnuta.

Upozornûní k pfiíjmu RDS

• Po zapnutí hledá pfiijímaã kmitoãty
zvoleného programu s nejlep‰ím pfiíjmem v
daném místû. Podle situace pfiíjmu a mnoÏství
alternativních kmitoãtÛ se tak mÛÏe stát, Ïe se
pfiístroj  na nûkolik vtefiin umlãí.

• Vyhodnocení informací RDS mÛÏe - podle
síly pfiijímaného signálu - trvat i nûkolik minut.

• Pfii velice slabém signálu není vyhodnocení
RDS moÏné. V tomto pfiípadû se objeví místo
názvu RDS kmitoãet v fiádce pro stav pfiíjímaãe
resp. v informaãním okénku.

• Pfii nevhodn˘ch podmínkách pfiíjmu (napfi.
v horách) zkou‰í pfiijímaã velice ãasto
alternativní kmitoãty. Pfiitom mÛÏe dojít k jeho
krátkodobému umlãení.

• Pokud se pfiijímaã kvÛli extrémnû ‰patnému
pfiíjmu umlãí nebo je-li zvuk zkreslen˘, mÛÏete
funkci RDS pfiechodnû vypnout.

Pfiíjem dopravního hlá‰ení
Mnoho vysílaãÛ VKV vysílá pravidelnû ve svém
pásmu aktuální dopravní informace.
Po vyladûní vysílaãe zkoumá pfiijímaã, zda má
nastaven˘ program k dispozici dopravní hlá‰ení.

• Nastaven˘ vysílaã je vysílaã TP, tzn. s
dopravním hlá‰ením (v informaãním okénku
základní nabídky rádia se objeví za názvem
programu oznaãení „TP“). Vysílaã zÛstane
vyladûn. Funkce „pohotovost k pfiepnutí“ a
„EON“ jsou aktivovány.

• Není-li vyladûn˘ vysílaã vysílaãem TP nebo
je-li jeho pfiíjem znemoÏnûn, hledá pfiijímaã
automaticky jin˘ vysílaã s dopravním hlá‰ením
v pásmu pfiíjmu (zaãátek automatického
ladûní). V informaãním ukazateli rádia se
objeví hlá‰ení „TP SEEK“ (dopravní hlá‰ení je
hledáno).

Poslech dopravního hlá‰ení
Pfiístroj dopravní hlá‰ení rozpozná na základû
zvlá‰tního oznaãení. Proto se toto hlá‰ení ozve
i u pfiijímaãe, kter˘ je úplnû ztlumen nebo
bûhem poslechu CD. Reprodukce je mono-
fonní. V informaãním ukazateli rádia se objeví
hlá‰ení „Info“. ZároveÀ se hlá‰ení nahrává do
pamûti pro dopravní hlá‰ení (TIM), viz str. 21.

Pfieru‰ení dopravního hlá‰ení
Chcete-li dopravní hlá‰ení pfieru‰it, stisknûte
tlaãítko TIM 11111. V tomto pfiípadû se pfiijímaã
pfiepne aÏ na nové hlá‰ení.

Zru‰ení pfiijmu hlá‰ení
Pfii pfiepnutí na rovinu FM nebo AM v nabídce
„Select source“ („Volba zdroje“) se pfiíjem
dopravního hlá‰ení zru‰í.
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Dopravní pamûÈ - Traffic Memo (TIM)
Navigaãní systém rádia má digitální fieãovou
pamûÈ, se kterou lze automaticky zaznamenat
aÏ 9 dopravních hlá‰ení o celkové délce
maximálnû 4 minut.
U zapnutého rádia se nahrává kaÏdé dopravní
hlá‰ení nastaveného vysílaãe, pokud se v
informaãním okénku objeví ukazatel „TP“.
U vypnutého pfiijímaãe se zaznamenávají
dopravní hlá‰ení tak dlouho, dokud je v nabídce
„Audio setting“ („Nastavení audiofunkcí“)
zvolena poloÏka „TIM standby“ (viz strana 13).
Zde lze tuto funkci také vypnout.

Upozornûní

• Vylaìte pfied vypnutím pfiijímaãe vysílaã s
dopravním hlá‰ením, protoÏe jinak nebudou
nahrávána Ïádná hlá‰ení.

• Nahrávku mÛÏete aktivovat na 24 hodin
resp. k dal‰ímu zapnutí stiskem tlaãítka TIM
11111 u vypnutého pfiijímaãe. Poté se automaticky
nastaví - pokud je to nutné - vysílaã dopravních
informací.

• Jakmile je fieãová pamûÈ plná, pfiehrává se
nejstar‰í záznam.

• U hlá‰ení del‰ího neÏ 4 minuty se pfiehrává
zaãátek tohoto hlá‰ení.
Signální tón se ozve jako akustické znamení
ohla‰ující, Ïe nebylo nahráno celé hlá‰ení.

• Zaznamenává-li se dopravní hlá‰ení bûhem
zapnutí pfiijímaãe, dokonãí pfiístroj nahrávku aÏ
do konce. Potom se pfiepne do posledního
pfiedcházejícího stavu.

Reprodukce dopravního hlá‰ení

• Stisknûte tlaãítko TIM 11111.
Reprodukce dopravních informací zaãne od
hlá‰ení, které bylo zaznamenáno jako poslední,
a pfiehraje v‰echna hlá‰ení aÏ k nejstar‰ímu.
V informaãním okénku se objeví napfi. informace
„TIM  Track 4  Time 14:10  TP“.
TIM - Reprodukce zaznamenaného

dopravního hlá‰ení

Track 4 - Zaznamenána jsou 4 hlá‰ení.
Reprodukce zaãne od nejnovûj-
‰ího hlá‰ení.

Time 14:10 - Doba záznamu
TP - TP-vysílaã
Upozornûní
Pokud nebylo zaznamenáno Ïádné dopravní
hlá‰ení, objeví se v informaãním ukazateli
rádia po stisknutí tlaãítka TIM 11111 hlá‰ení „No
Messages“ („Îádná zpráva“) a jako akustické
znamení se ozve signální tón.

Reprodukce libovolného dopravního hlá‰ení
Dopravní hlá‰ení mÛÏe b˘t také reproduko-
váno v libovolném pofiadí.

• Poslech star‰ích hlá‰ení:
Stisknûte vlevo na 2 vtefiiny tlaãítko 22222.

• Poslech aktuálního dopravního hlá‰ení:
Stisknûte vpravo na 2 vtefiiny tlaãítko 22222.
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Rychlá reprodukce dopravních hlá‰ení
Stisknete-li po del‰í dobu tlaãítko 22222 vpravo,
probíhá reprodukce hlá‰ení s udáním ãasu
zrychlenû (3-5krát rychlej‰í tempo pfiehrávky).

Opakování dopravního hlá‰ení
Dopravní hlá‰ení se opakuje, pokud stisknete
opûtovnû vlevo tlaãítko 22222 (naposledy bylo toto
tlaãítko stisknuto pfied více neÏ 2 vtefiinami).

Ukonãení funkce TIM
Opûtovn˘m stiskem tlaãítka TIM 11111 se funkce
ukonãí a objeví se základní nabídka rádia.

Vymazání dopravních hlá‰ení
Dopravní hlá‰ení se automaticky za 6 hodin
po skonãení pohotovosti k záznamu (24 hodin)
vymaÏe.

Pfiehrávaã CD (DoplÀkové vybavení)

Prosím, pouÏívejte pouze pfiehrávaã CD z
originálního programu pfiíslu‰enství pro
·kodaAuto. Informace obdrÏíte u svého auto-
mobi-lového servisu pro ·kodaAuto.
Pfiehrávaã CD se nachází i se zásobníkem v
kufru automobilu.
11111 - Posuvná dvífika na uzavfiení prostoru

pro vloÏení CD
22222 - Prostor zásobníku CD
33333 - Tlaãítko pro vysunutí zásobníku
Upozornûní
Posuvná dvífika prostoru pro CD 11111 mají b˘t
po zasunutí zásobníku stále uzavfiena, aby byl
pfiehrávaã CD chránûn pfied vniknutím neãistot
a prachu, které by mohly vést k poru‰e.

Zásobník CD
V zásobníku CD mÛÏe b˘t umístûno 6 CD.
Zásobník nemusí b˘t zcela naplnûn.
44444 - Horní strana
55555 - Dolní strana

Upozornûní
Prosím, pouÏívejte pouze zásobník  na CD z
originálního programu pfiíslu‰enství pro
·kodaAuto.
Není-li zásobník vÛbec nebo je-li jen zãásti
zasunut, objeví se na obrazovce hlá‰ení „No
CD Magazine“ („Chybí zásobník CD“) a
skladby nejsou reprodukovány.

Vyjmutí zásobníku z pfiehrávaãe
Zásobník CD mÛÏete vyjmout i tehdy, kdyÏ je
systém vypnut˘.

• OdsuÀte úplnû uzávûr prostoru na CD 11111.

• Stisknûte tlaãítko 33333 pro vysunutí zásobníku.
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Vsunutí zásobníku

• VsuÀte zásobník nápisem „disc“ nahoru aÏ
k zaráÏce do urãeného prostoru s otevfien˘m
uzávûrem 11111.
·ipka na zásobníku musí pfiitom smûfiovat
dovnitfi.

• ZasuÀte uzávûr prostoru 11111.

Naplnûní zásobníku

• ChyÈte disk poti‰tûnou stranou nahoru
tak, Ïe vsunete prst do otvoru uprostfied a
ostatními prsty drÏíte okraj CD.

• ZasuÀte CD jednotlivû rovnû do zásobníku
aÏ k zaráÏce, kterou usly‰íte. DrÏte prosím
zásobník oznaãením „disc“ smûrem nahoru.
Upozornûní
Zásobník pojme celkem ‰est standardních CD
o prÛmûru 12 cm. NepouÏívejte men‰í CD o
prÛmûru 8 cm (Single)!
Aby nedo‰lo k po‰kození zásobníku, ne-
pouÏívejte nikdy ochrann˘ film na CD nebo
stabilizátor (kter˘ je k dostání jako pfiíslu‰enství
k CD).
Dávejte pozor na pofiadí CD na pravé stranû
zásobníku.

Vyjmutí CD

• Otoãte zásobník a drÏte ho páãkou na
uvolnûní CD smûrem nahoru.

• Otoãte uvolÀovací páãkou proti napûtí
pruÏiny.

• Vytlaãte CD otvorem na zadní stranû
zásobníku lehce ven.
Dávejte pfiitom pozor, aby CD nevypadly a
nepo‰kodily se.

• Vyjmûte CD ze zásobníku.
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Pfiepnutí na pfiehrávaã CD
• Zvolte tlaãítkem AUDIO %%%%% nabídku „Select
source“ („Volba zdroje“).

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „CD“. Pfiehrávaã
CD pfiekontroluje zásobník, pfiitom se objeví
informace „Check Magazine“ („Kontrola
zásobníku“).

• Poté jsou reprodukovány CD ze zásobníku
v pofiadí, v jakém jsou v nûm umístûny.

Upozornûní
Není-li pfiehrávaã CD pfiipojen, není poloÏka
„CD“ oznaãena.
V informaãním ukazateli pro CD je zobrazeno
zvolené CD s právû pfiehrávanou skladbou
(„Track“). Numerická tlaãítka ukazují obsazení
zásobníku cédéãky.
Pfii aktivované navigaci se objeví v fiádku
urãeném pro dopravní zácpy hlá‰ení „CD1 1
Track1 Play“.
Upozornûní
Není-li vloÏen Ïádn˘ hudební CD nebo bûhem
jízdy obtíÏn˘m terénem (viz „Upozornûní k
zacházení s pfiehrávaãem CD“) se objeví v
informaãním okénku hlá‰ení o chybû „CD
ERROR“ resp. „CD1  ERROR“.

Pfieru‰ení reprodukce CD

• Bûhem dopravního hlá‰ení se reprodukce
CD pfieru‰í. Pfiitom se objeví v informaãním
okénku nabídky CD zpráva „Info“.

Vypnutí pfiehrávání CD
Pfii volbû jiného zdroje zvuku z nabídky „Select
source“ („Volba zdroje“) se reprodukce CD
ukonãí. Pfiístroj pfiepne na rádio.

Funkce CD
Volba CD
Numerick˘mi tlaãítky @@@@@ zvolte vybran˘ CD.

Volba skladby
K volbû skladby stisknûte tlaãítko 22222. Pfii stisku
pravé strany tlaãítka zaãne reprodukce dal‰ího
titulu. Pfii stisku levého tlaãítka se pfiehrává
pfiedcházející skladba.

Scan
Ke krátkému pfiehrání (10 vtefiin) skladeb
jednoho CD stisknûte tlaãítko SCAN $$$$$. Tuto
funkci pfieru‰íte opûtovn˘m stiskem stejného
tlaãítka.

Pfiehrání skladeb v náhodném pofiadí
Abyste pfiehráli skladby jednoho CD v ná-
hodném pofiadí , stisknûte tlaãítko CD MIX !!!!!.
Tuto funkci pfieru‰íte opûtovn˘m stiskem
stejného tlaãítka.

CD-MIX
Tato funkce Vám umoÏní pfiehrát v‰echny
skladby jednoho CD stejnû jako CD, které jsou
vloÏeny do zásobníku, v náhodném pofiadí.
Oznaãte a potvrìte v nabídce „Audio setting“
(„Nastavení audiofunkcí“) poloÏku „CD Shuffle“.
Mezi moÏnostmi „Disc“ („Deska“) a „Mag.“
(„Zásobník“) pfiepínáme stisknutím knoflíku
nabídek sem a tam.
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Pokyny k zacházení s pfiehrávaãem CD
Oznaãení CD
Pro tento systém jsou vhodné pouze CD s tímto
oznaãením:

Pfieskakování pfiehrávky
Na ‰patn˘ch silnicích a pfii siln˘ch vibracích
mÛÏe dojít k tomu, Ïe pfiehrávka pfieskakuje.
V tûchto pfiípadech poãkejte s pfiehráváním
CD, dokud nepojedete na lep‰í silnici.

SráÏení vlhkosti
DÛsledkem chladu nebo po de‰ti se mÛÏe
vytvofiit na krytu pfiehrávaãe CD vlhk˘ povlak
(kondenzát). Tento povlak mÛÏe zpÛsobit
pfieskakování pfiehrávky nebo pfiehrávku zcela
znemoÏnit. V tûchto pfiípadech kryt pfiehrávaãe
CD odvzdu‰nûte nebo ho zbavte vlhkosti.

Pokyny k ãi‰tûní kompaktních diskÛ a
navigaãních CD-ROM
âistûte CD a CD-ROM mûkkou látkou, ze které
nepadají chloupky. Pfiitom otírejte CD smûrem
od stfiedu k vnûj‰ímu okraji. Silnûj‰í zneãi‰tûní
mÛÏe b˘t odstranûno bûÏn˘m ãisticím pro-
stfiedkem na CD.
NepouÏívejte nikdy tekutiny jako je benzín,
fiedidlo na barvy nebo ãisticí prostfiedek na
klasické hudební desky, protoÏe byste
mohli po‰kodit povrch CD!

Audio-/Videopfiístroje
Adaptérov˘m kabelem mÛÏete na navigaãní
systém pfiipojit dal‰í audiopfiístroje, které
mohou b˘t aktivovány v nabídce „Select
source“ („Volba zdroje“) povelem „AUX“. BliÏ‰í
informace obdrÏíte u autoservisu ·kodaAuto.

Tipy k pfiehrávání CD
Aby byla zaruãena pouze bezchybná
pfiehrávka vysoké kvality, je nutné pouÏívat
pouze ãisté nepo‰kozené CD bez ‰krábancÛ.
NepouÏité kompaktní disky pfiechovávejte vÏdy
v pouzdfie na CD z originálního pfiíslu‰enství
·kodaAuto nebo v originální uzavírací krabici.
Nevystavujte CD nikdy pfiímému sluneãnímu
záfiení!
Nepopisujte CD ani na nû nic nelepte!
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Vyvolání základní nabídky navigace
Tlaãítkem NAVI 77777 pfiepnete ze zobrazování
zvukového reÏimu na zobrazování navigaãního
systému.

• KdyÏ je zobrazen systém navigace,
stisknûte tlaãítko NAVI 77777, abyste se dostali k
základní nabídce navigace. Pfiitom dojde k
pfieru‰ení neukonãen˘ch operaãních krokÛ
nebo aktivního navádûní k cíli.
– Pokud je‰tû nebyl zadán cíl, nachází se
volen˘ pruh na poloÏce „Enter destination“
(„Zadání cíle“).
– Pokud jiÏ cíl zadán byl, je oznaãena
poloÏka „Start guidance“ („Start navádûní k
cíli“).
Upozornûní
Stisknete-li bûhem navádûní k cíli tlaãítko NAVI
77777, objeví se v základní nabídce navigace
moÏnost „Back to guidance“ („K navádûní k
cíli“).
Vyvolání dal‰í strany nabídky, volba
moÏností

• Oznaãte a potvrìte vybranou moÏnost
nabídky.

Pfiehled základní nabídky navigace

Základní nabídka navigace

Zadání cíle (strana 27)
Zadání cíle provedete zadáním cílové adresy,
v˘bûrem z mapy nebo z pamûti cílÛ.

Návrhy trasy (strana 42)
Volba moÏn˘ch tras a v˘poãet tras.

Aktivování vedení k cíli (strana 44)
Volba zobrazení mapy a symbolÛ, nasmû-
rování mapy a její posouvání, volba typu mapy.

PamûÈ cílÛ (strana 49)
UloÏení cílÛ do abecední pamûti cílÛ a pamûti
Top 10 a jejich pfiepracování.

Cestovní prÛvodce (strana 60)
Pfieãtení informací bûhem cesty k dal‰ím cílÛm
(napfi. vybavení a cena hotelÛ) a v˘bûr tûchto
cílÛ.
Nejsou-li na vloÏeném CD tyto informace
uloÏeny, není tato moÏnost nabídky zobrazena.

Nastavení systému (strana 61)
Nastavení systému (napfi. zpÛsob zobrazení
vedení k cíli).

Informaãní reÏim (strana 48)
Ukazatel aktuální polohy vozidla na mapû nebo
v symbolech bez aktivovaného navádûní k cíli.
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Pfiehled
K nabídce zadání cíle se dostanete pfiímo ze
základní nabídky navigace pfies poloÏku „Enter
destination“ („Zadání cíle“).

Zadání cíle

Prostfiednictvím poloÏek nabídky mÛÏete volit
mezi rÛzn˘mi moÏnostmi zadání cíle:

Z pamûti cílÛ (pamûÈ Top 10, abecední
pamûÈ), strana 35

Cíl na mapû, strana 40
Zvlá‰tní cíle, strana 32
Stanovi‰tû jako cíl, strana 38
Mûsto (a podnabídka mûsto), strana 28
Ulice (a kfiiÏovatka), strana 30
Centrum, strana 32

Cíl na mapû
Funkci Cíl na mapû mÛÏete vybrat z tûchto
nabídek:
– Nabídka zadání cíle
– Podnabídka mûsto
– Podnabídka ulice.
S funkcí urãenou pro mapy mÛÏete mûnit
mûfiítko zobrazení (zoom), mapu horizontálnû
nebo vertikálnû posouvat a zvolit vybran˘ cíl.
Zadání cíle proveìte v minimálním mûfiítku
(100 m). Potom mÛÏete cíli dát v ediãní nabídce
krátké jméno.
Upozornûní
NeÏ zvolíte nûjak˘ bod na mapû (napfi.
motorest), dejte pozor na to, aby bylo dole na
obrazovce nûco zaznamenáno (napfi. oznaãení
ulice). Tím je zaji‰tûno, Ïe navigaãní systém
tento cíl rozpozná a trasu vypoãítá.
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Ediãní nabídka
Prostfiednictvím této nabídky provedete
ve‰keré písemné a numerické záznamy, které
jsou pro navigaci nezbytné.
K tomu patfií:

• Zadání cíle napfi. z názvÛ mûst a ulic.

• Zadání krátkého názvu v pfiípadû, Ïe je cíl
uloÏen v pamûti.

• Zadání názvu polohy v pfiípadû stanovi‰tû
jako cíle.

Ediãní nabídka se skládá z:

• matice AAAAA s písmeny, znaky a ãísly

• 5 fiídících políãek BBBBB:
– Znak pro mezeru pro vymazání

oznaãen˘ch znakÛ
– Pfiepínání rejstfiíku (pro specifické

zvlá‰tní znaky jednotliv˘ch jazykÛ)
– Posunutí oznaãení pro zápis doleva
– Posunutí oznaãení pro zápis doprava
– Vyvolání seznamu

• ediãního pole se standardními názvy
(oznaãeno modfie) nebo místem pro zadání
(dosud nebyl zvolen Ïádn˘ cíl) CCCCC

• ãásti s názvy 4 cílÛ DDDDD.
Oznaãení v rejstfiíku se nachází zpoãátku na
písmenu „M“. V ediãním poli je standardní
název (oznaãen modfie).

Inteligentní abecední pole ASF
(Automatic Speller Funktion)
Abecední pole AAAAA Vám nabídne k volbû pouze
ta písmena, která vytvofií spoleãnû s písmenem,
které jiÏ bylo zvoleno, jméno, které je zaneseno
do pamûti navigaãního CD-Rom.
Pfiíklad: Chcete dojet v Nûmecku do
Wolfsburgu a proto jste pfii volbû mûsta zadali
jako první písmeno „W“. Dal‰í písmena, která
Vám systém nabídne, jsou tedy pouze A, E, I,
O, R, U, Y. V‰echna ostatní písmena jsou
zobrazena v ‰edivé barvû a nelze je zvolit.

A

C

D

B

Zadání cíle - mûsto

Volba mûsta jako cíle
Prostfiednictvím nabídky „Town“ („Mûsto“)
mÛÏete nejprve zvolit Ïádáné mûsto nebo ãást
mûsta a potom cíl v podnabídce blíÏe urãit (viz
strana 29).
PouÏijte k tomu v podnabídce Mûsta tyto
moÏnosti:

Zadání cíle pfies poloÏku „Street“ („Ulice“).
Zadání cíle pfies poloÏku „Town centre“

(„Centrum“).
Zadání cíle pfies poloÏku „Close to address“

(„Okolí adresy“).
Zadání cíle pfies poloÏku „Destination on

map“ („Cíl na mapû“), viz strana 40.

Volba moÏnosti „Town“ („Mûsto“)

• V nabídce pro zadání cíle oznaãte moÏnost
„Town“ („Mûsto“).

A
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Zápis názvu mûsta
Zapi‰te v ediãním políãku CCCCC Ïádané mûsto
pln˘m jménem nebo pouze poãáteãními
písmeny.
Zápisem prvních znakÛ se jiÏ existující zápis
vymaÏe. Souãasnû se otevfie v ediãním
seznamu DDDDD nová fiádka.

• Oznaãte k tomu potfiebn˘ znak ovládacím
knoflíkem. Pfiitom se posune modré oznaãení
volby na tento znak.

• Znak krátk˘m stiskem knoflíku potvrìte.
Znak se zanese do ediãního políãka. ZároveÀ
se posune oznaãení místa k zápisu o jedno
místo doprava. V pfiípadû potfieby tento krok
opakujte.
Upozornûní
Nad fiídícím políãkem „ “ mÛÏete nechat
v rejstfiíku zobrazit dal‰í znaky specifické pro
Vá‰ jazyk AAAAA.
Pfii chybném zápisu mÛÏete oznaãení posunout
fiídícími políãky „ “ a „ “ na znak, kter˘ chcete
opravit. Tento znak je oznaãen modfie.
Zvolte potom správn˘ znak.

nabídce políãko „Enter destination“ (Volba
cíle).
Zobrazí se podnabídka.

• Oznaãte a potvrìte v nabídce políãko „Dest.
memory“ (PamûÈ cílÛ).

Volba posledních cílÛ
Tato funkce Vám umoÏní zvolit pfiímo posledních
10 cílÛ, ke kter˘m jiÏ byla propoãítána trasa.
Pfii volbû cíle postupujte tímto zpÛsobem:

• Oznaãte a potvrìte v základní navigaãní

Zobrazí se podnabídka „Dest. memory“.

• Oznaãte a potvrìte políãko „Last“.
Zobrazí se seznam s 10 naposledy zvolen˘mi
cíli.

• Oznaãte a potvrìte zvolen˘ cíl.
Zobrazí se základní navigaãní nabídka, ve
které mÛÏete zapnout navigaci.
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Vyvolání seznamu
Îádáné mûsto jako cíl cesty je moÏné také
vybrat ze seznamu:
Pfiitom máte dvû moÏnosti, jak se k tomuto
seznamu z ediãní nabídky dostat:

• Stisknûte knoflík nabídky po dobu del‰í neÏ
2 vtefiiny.

• Oznaãte a potvrìte ovládací políãko „ “.
Upozornûní
Vyskytuje-li se vybran˘ název mûsta vícekrát,
nalistuje pfiístroj podnabídku, ze které mÛÏete
potom vybrat zvolen˘ zápis.

Volba názvu mûsta ze seznamu

• Oznaãte a potvrìte zvolen˘ zápis.
Listování v seznamu smûrem dopfiedu:
Otáãením knoflíku nabídky doleva se barevn˘
pruh pohybuje dále za poslední zápis. První
zápis nové strany je shodn˘ s posledním
zápisem pfiedcházející strany.
Listování zpátky: Jakmile je barevn˘ pruh na
prvním zápise, dostanete se k pfiedcházející
stranû otáãením knoflíku doprava.

Vyvolání podnabídky mûsta.
V této podnabídce mÛÏete urãit blíÏe cílovou
adresu, kdyÏ oznaãíte vybrané pole nabídky a
potom ho potvrdíte.

MoÏnost „Street“ („Ulice“) - zvolte ulici a
potom ãíslo domu nebo kfiiÏovatku, pokud se
nachází na mapû CD (viz strana 30).

MoÏnost „Town centre“ („Centrum“) - podle
toho, jaké údaje máte k dispozici, je upfiesnûní
cíle u men‰ích obcí prostfiednictvím poloÏky
„Street“ (ulice) pouze omezenû moÏné. Proto
se barevn˘ pruh nachází po vyvolání nabídky
na moÏnosti „Town centre“ („Centrum“), viz
strana 32.

MoÏnost „Close to address“ („Okolí adresy“)
- dovoluje v˘bûr cíle prostfiednictvím jed-
notliv˘ch rubrik (napfi. v˘stavi‰tû), má-li systém
k dispozici nutné údaje (viz strana 33).

MoÏnost „Destination on map“ („Cíl na
mapû“) - dovoluje volbu cíle prostfiednictvím
mapy (viz strana 40).

Zadání cíle - ulice a kfiiÏovatka

Volba ulice jako cíle
Prostfiednictvím moÏnosti v nabídce „Street“
(„Ulice“) mÛÏete zvolit potfiebnou ulici a potom
v podnabídce ulic blíÏe urãit cílovou adresu.
VyuÏijte k tomu v podnabídce ulic tyto moÏnosti:

Zadání cíle prostfiednictvím poloÏky
„Intersection“ („KfiiÏovatka“).

Zadání cíle prostfiednictvím poloÏky „House
number“ („âíslo domu“).

Zadání cíle prostfiednictvím poloÏky
„Destination on map“ („Cíl na mapû“).

Volba poloÏky „Street“ („Ulice“)

• Oznaãte a potvrìte v nabídce zadání cíle
políãko „Street“ („Ulice“) .
Potom se objeví:
– seznam (pfii maximálnû 14 zápisech)
– ediãní nabídka (pfii více neÏ 14 zápisech).
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Zadání názvu ulice v ediãní nabídce

• Zadejte v ediãní nabídce název ulice do
ediãního políãka.
Upozornûní
Postupujte pfiitom jako u zadávání cíle - mûsto
od strany 28.

• Stisknutím knoflíku se potom dostanete k
seznamu (tisknûte déle neÏ 2 vtefiiny).

Volba názvu ulice na seznamu

• Oznaãte a potvrìte zvolen˘ zápis.
Objeví se podnabídka ulic.
Listujte v seznamu posouváním barevného
pruhu za poslední zápis (listování dopfiedu)
nebo nad první zápis na dané stranû (listování
zpût).
Upozornûní
Existuje-li zadan˘ název ulice v daném mûstû
vícekrát, objeví se podnabídka, ze které potom
mÛÏete vybrat Ïádan˘ zápis.
Dlouh˘ název ulice mÛÏe b˘t uloÏen do pamûti
vícekrát, aby se ulehãilo hledání, napfi.:
SACHS-STRASSE, HANS-
HANS-SACHS-STRASSE

Volba kfiiÏovatky jako cíle
V podnabídce ulic mÛÏete blíÏe urãit cílovou
adresu:

MoÏnost „Intersection“ („KfiiÏovatka“) - vyvolá
ediãní nabídku/seznam k volbû kfiiÏovatky.

MoÏnost „House number“ („âíslo domu“) -
vyvolá ediãní nabídku/seznam k volbû ãísla
domu.
Upozornûní:
Nedá-li se tato nabídka zvolit, znamená to, Ïe
na mapû CD nejsou odpovídající údaje.

MoÏnost „Destination on map“ („Cíl na
mapû“) - vyvolá mapu. Dal‰í cíl se urãuje na
základû mapy (viz strana 40).

MoÏnost „Continue“ („Dále“) - nabídka se
uzavfie, objeví se základní nabídka navigace.
Po zadání úplného cíle mÛÏete zaãít s navá-
dûním k cíli, viz strana 44.
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Zadání cíle - centrum

Volba stfiedu mûsta (mûstské ãtvrti)
jako cíle
V nabídce „Town centre“ („Centrum“) mÛÏete
zadat u velkomûst stfied mûstsk˘ch ãtvrtí jako
cíl cesty.
U men‰ích mûst a obcí slouÏí tato nabídka
k zadání stfiedu mûsta, protoÏe není zadání
cíle prostfiednictvím „ulice“ - „Street“ vÏdy
moÏné.

Volba poloÏky „Town centre“ („Centrum“)

• Oznaãte a potvrìte v nabídce pro zadání
cílÛ poloÏku „Town centre“ („Centrum“).
Nato se zobrazí:
– seznam (u maximálnû 14 zápisÛ)
– ediãní nabídka (u více neÏ 14 zápisÛ).

Volba stfiedu

• Zadejte v ediãním políãku jméno zvoleného
stfiedu mûsta nebo potvrìte jiÏ existující zápis.

• Zvolte poté seznam.

• Oznaãte a potvrìte v seznamu Ïádan˘ stfied
mûsta.
Nyní se zobrazí základní nabídka navigace.
MÛÏete zaãít s navádûním k cíli (viz strana 44).
Upozornûní
U velkomûst jsou v seznamu zaneseny také
ãásti mûsta.
Existuje-li vybrané jméno mûsta (nebo jméno
mûstské ãtvrti) vícekrát, zobrazí se podnabídka,
ze které potom mÛÏete vybrat potfiebn˘ zápis.

Zadání zvlá‰tních cílÛ
Pfii volbû poloÏky „Special dests.“ („Zvlá‰tní
cíle“) v nabídce pro zadávání cílÛ mÛÏete zadat
dal‰í cíle.
Zvlá‰tními cíli jsou:

Okolí adresy - cíle v okolí vybrané cílové
adresy (napfi. parkovi‰tû, ãerpací stanice,
servis ·kodaAuto atd.)

Nadregionální cíle - cíle, které nejsou pfiifia-
zeny Ïádnému urãitému místu (napfi. hraniãní
pfiechody, leti‰tû atd.)

Okolí stanovi‰tû - cíle v okolí aktuálního
stanovi‰tû vozidla (tato funkce je praktická
obzvlá‰tû k vyhledávání napfi. ãerpacích stanic
nebo servisu ·kodaAuto).
Cíl zadáte v rubrikách, které jsou sefiazeny
podle abecedního pofiádku. Pro jednotlivé
zvlá‰tní cíle Vám budou ãásteãnû nabídnuty
na v˘bûr rÛzné rubriky.
Rubriky jsou napfi.:
– V˘stavní  areál
– Dálniãní automobilov˘ servis
– Parkovi‰tû/Parkovací garáÏ
– Servis ·kodaAuto
Nejsou-li u nûkteré z rubrik Ïádné údaje, posune
se v˘bûrov˘ pruh na dal‰í oznaãenou rubriku.
Po volbû rubriky mÛÏete zvolen˘ cíl urãit pfies
ediãní nabídku a seznam.

Zadání cíle - zvlá‰tní cíle
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Volba poloÏky „Special dests.“ („Zvlá‰tní
cíle“)

• Oznaãte a potvrìte v nabídce pro zadávání
cílÛ poloÏku „Special dests.“ („Zvlá‰tní cíle“).
Zobrazí se nabídka „Special dests.“ („Zvlá‰tní
cíle“).

Volba cíle v okolí adresy
Tento zvlá‰tní cíl se vztahuje na cíl, kter˘ jste
jiÏ dfiíve zvolili (zobrazí se v políãku pro cíle).
Tuto funkci mÛÏete pouÏít, abyste si napfi.
ulehãili hledání parkovi‰tû v neznámém
velkomûstû.
Cíl zvolíte nejprve pfies rubriky. Potvrzením
jedné z rubrik se dostanete k seznamu s údaji
odpovídajících cílov˘ch adres a vzdáleností do
cíle.

Volba poloÏky „Close to address“ („Okolí
adresy“)

• Oznaãte a potvrìte v nabídce „Special
dests.“ („Zvlá‰tní cíle“) poloÏku „Close to
address“ („Okolí adresy“).
Nyní se zobrazí seznam rubrik.

Volba rubriky

• Oznaãte a potvrìte zvolen˘ zápis.
U kaÏdé zvolené rubriky (napfi. „Car park“ -
„Parkovi‰tû/Parkovací garáÏ“) se zobrazí
seznam cílÛ v okolí.

Volba zápisu ze seznamu cílÛ v okolí
V tomto seznamu jsou zaneseny cíle v okolí
aktuální adresy ze zvolené rubriky. Navíc je
udána vzdálenost mezi adresou a cílem.
Zapsané cíle jsou v seznamu sefiazeny podle
vzdálenosti.

• Oznaãte a potvrìte Ïádan˘ zápis.
Zobrazí se základní nabídka navigace, v
políãku pro cíle je zapsán zvolen˘ cíl.
Nyní mÛÏete aktivovat vedení k cíli (viz strana
44).
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Volba nadregionálních cílÛ
Tento zvlá‰tní cíl není pfiifiazen Ïádnému z cílÛ,
které jsou jiÏ propoãítány. Vztahuje se k
aktuální poloze vozidla.
Pomocí této funkce mÛÏete dojet napfi. k
nejbliÏ‰ímu dálniãnímu servisu nebo k
nejbliÏ‰ímu leti‰ti.

Volba poloÏky „Suprareg. dests.“ („Nadre-
gionální cíle“)

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Suprareg.
dests.“ („Nadregionální cíle“).
Zobrazí se seznam rubrik.

Volba rubriky

• Oznaãte a potvrìte v seznamu rubrik
zvolen˘ zápis.
Ke zvolené rubrice se zobrazí pfiíslu‰n˘
seznam.
Upozornûní
Je-li v jedné rubrice více neÏ 14 zápisÛ, zobrazí
se nejprve ediãní nabídka. Zadejte zde Ïádané
jméno nebo zaãáteãní písmeno a zvolte potom
seznam.

Volba zápisu v rubrice

• Oznaãte a potvrìte v seznamu Ïádan˘
zápis.
Objeví se základní nabídka navigace, v políãku
pro cíle stojí zapsán vybran˘ cíl.
Nyní mÛÏete aktivovat vedení k cíli (viz strana
44).

Volba cíle v okolí aktuální polohy
vozidla
Tento zvlá‰tní cíl není pfiifiazen Ïádnému jiÏ
dfiíve zvolenému cíli. Vztahuje se k bezpro-
stfiednímu okolí aktuální polohy vozidla.
Proto je tato funkce v˘hodná pfiedev‰ím pfii
plánování pfiestávky bûhem jízdy, napfi. abyste
se najedli v restauraci nebo dojeli k nejbliÏ‰í
ãerpací stanici.

Volba poloÏky „Close to location“ („Okolí
stanovi‰tû“)

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Close to
location“ („Okolí stanovi‰tû“).
Zobrazí se seznam rubrik.

Volba rubriky

• Oznaãte a potvrìte v seznamu rubrik
zvolen˘ zápis.
Ke zvolené rubrice se zobrazí seznam cílÛ v
okolí.
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Volba zápisu ze seznamu
Zobrazí se seznam cílÛ v okolí. Zahrnuje cíle
v okolí aktuální polohy vozidla zafiazené pod
zvolenou rubrikou. Navíc se zobrazí vzdálenost
mezi stanovi‰tûm vozidla a cílem. Cíle v
seznamu jsou sefiazeny podle vzdálenosti.

• Oznaãte a potvrìte Ïádan˘ cíl.
Na obrazovce se objeví základní nabídka
navigace, v políãku pro cíle stojí zapsán vybran˘
cíl.
Nyní mÛÏete aktivovat vedení k cíli (viz strana
44).

UloÏení cíle do pamûti cílÛ
Nejprve musí b˘t cíl uloÏen do pamûti cílÛ,
abyste ho mohli pouÏívat pro zadání cíle.
Cíl se nejprve ukládá do abecední pamûti
cílÛ. V ní jsou zápisy cílÛ sefiazeny abecednû
podle krátk˘ch názvÛ (pokud jste mu krátké
jméno dali), jmen mûst, ulic, kfiiÏovatek resp.
ãísel domÛ.
Potom mÛÏete tento cíl uloÏit také do pamûti
Top 10. Do ní jsou cíle ukládány v pofiadí,
které urãí sám uÏivatel. V této pamûti mÛÏe
b˘t uloÏeno maximálnû 10 zápisÛ. Tato pamûÈ
slouÏí k v˘bûru ãasto pouÏívan˘ch cílÛ.
Cíli mÛÏete pfiidûlit krátk˘ název (napfi. kfiestní
jméno). To Vám pozdûji ulehãí vyhledávání
cíle z pamûti.

Zadání cíle - Z pamûti cílÛ

Nabídku pamûti cílÛ zvolíte pfiímo v základní
nabídce navigace prostfiednictvím poloÏky
„Dest. memory“ („PamûÈ cílÛ“)

Volba povelu „Store destination“ („UloÏit cíl
do pamûti“)
S pomocí této funkce mÛÏete uloÏit do
abecední pamûti cílÛ cílovou adresu, uvedenou
v políãku pro cíle.

• Potvrìte poloÏku nabídky. (Pfii volbû nabídky
je povel „UloÏení cíle do pamûti“ -“Store
destination“ jiÏ oznaãen.)
Potom se zobrazí ediãní nabídka pro zadání
krátkého názvu.
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Zadání krátkého názvu

• Zadejte v ediãním políãku krátk˘ název
(napfi. MÍSTO SETKÁNÍ 1) tak, Ïe postupnû
ovládacím knoflíkem oznaãíte znaky a potom
je potvrdíte. Pfiitom se oznaãení pro znaky
posouvá doprava.

• Potvrìte zadané krátké jméno dlouh˘m
stiskem (déle neÏ 2 vtefiiny) ovládacího
knoflíku. Na potvrzení se objeví pfied krátk˘m
jménem modr˘ trojúhelník. Cíl je nyní zanesen
pod krátk˘m jménem do abecední pamûti cílÛ.

Upozornûní
Pfii zmûnû jiÏ existujícího krátkého jména
(které je modfie oznaãeno) se pÛvodní jméno
pfii zadání prvního znaku vymaÏe.
KdyÏ je pamûÈ cílÛ plná, musíte jeden nebo více
cílÛ pfiepsat. V tomto pfiípadû se zobrazí po
zadání krátkého jména nabídka, která obsahuje
povel „Overwrite dest.“ („Cíl pfiepsat“). Po
potvrzení tohoto povelu se zobrazí abecední
pamûÈ cílÛ. Zde mÛÏete ovládacím knoflíkem
zvolit cíl, kter˘ chcete pfiepsat.
Pokud má b˘t uloÏena do pamûti jako cíl ãást
osady nebo mûstská ãtvrÈ, uloÏí se zároveÀ s
ní i jméno pfiíslu‰ného mûsta.

UloÏení cíle do pamûti Top 10
Chcete-li tento cíl ãastûji pouÏívat, je v˘hodné
ho uloÏit do pamûti Top 10.

• Potvrìte v nabídce povel „Store in Top 10“
(„UloÏit do Top 10“). Zobrazí se pamûÈ Top 10.
Upozornûní
Povelem „End“ („Ukonãit“) se zobrazí základní
nabídka navigace. (Cíl je uloÏen do abecední
pamûti cílÛ).
Pfieru‰ením funkce tlaãítkem  99999 se opût
zobrazí ediãní nabídka. V ní mÛÏe b˘t zmûnûno
krátké jméno, které bylo jiÏ dfiíve zadáno.
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Volba místa v seznamu
Nov˘ cíl je nejprve na prvním fiádku. Pfiitom je
v˘bûrov˘ pruh pevnû spojen s cílem, kter˘ má
b˘t uloÏen do pamûti.

• PosuÀte ovládacím knoflíkem nov˘ cíl na
vybrané místo v pamûti a potvrìte svou volbu.
Tím je ukládání do pamûti ukonãeno, cílová
adresa je uloÏena do abecední pamûti cílÛ a
pamûti Top 10.
Upozornûní
UloÏíte-li cíl na místo v pamûti, které je jiÏ
obsazeno, pfiepí‰e se obsah tohoto cíle.

Volba cíle z pamûti cílÛ
Volba nabídky pro zadání cílÛ
Oznaãením a potvrzením poloÏky „Enter
destination“ („Zadání cílÛ“) v základní nabídce
navigace zvolte nabídku pro zadání cílÛ.

Volba povelu „Dest. memory“ („Z pamûti
cílÛ“)
Podle pravidla je v˘bûrov˘ pruh na povelu
„Dest. memory“ („Z pamûti cílÛ“).

• Potvrìte tuto poloÏku.
Zobrazí se podnabídka.

Volba pamûti

• Oznaãte a potvrìte v podnabídce Ïádanou
pamûÈ.
Podle volby se zobrazí seznam pamûti Top 10
nebo abecední pamûti cílÛ.
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Volba cílÛ uloÏen˘ch v pamûti
V fiádku nabídky je jméno zvolené pamûti (zde:
Top 10). Pfii volbû abecední pamûti cílÛ se
objeví oznaãení „Alphabet. memory“ („Abecední
pamûÈ“).
Upozornûní
Neobsazená místa jsou u pamûti Top 10
oznaãena jako „free“ („volná“)

• Oznaãte zvolen˘ zápis.

Pfii otáãení knoflíkem doleva se v˘bûrov˘ pruh
posunuje smûrem dolÛ, pfii otáãení doprava se
posunuje v seznamu smûrem nahoru.

• Potvrìte svou volbu.
Potom se zobrazí základní nabídka navigace.
V políãku cílÛ je vybran˘ cíl.
Nyní mÛÏete aktivovat vedení k cíli (viz strana
44).
Upozornûní
Vedením k cíli mÛÏete aktivovat také pfiímo z
pamûti.
Oznaãte vybran˘ zápis a potvrìte ho stiskem
(déle neÏ 2 vtefiiny) ovládacího knoflíku.
Systém Vás nyní vede ke zvolenému cíli.

Zadání cíle - K oznaãenému stanovi‰ti

Urãení aktuální polohy vozidla jako
stanovi‰tû
Tlaãítkem ##### mÛÏete urãit aktuální polohu
vozidla jako takzvaného stanovi‰tû a potom
toto místo uloÏit do pamûti cílÛ. Tímto cílem
mÛÏe b˘t napfi. zajímavé místo, které chcete
pozdûji opût nav‰tívit.
Upozornûní
Dbejte na to, aby systém zobrazil dole jméno
ulice. V opaãném pfiípadû se mÛÏe stát, Ïe se
k cíli nedostanete, protoÏe se nenacházel na
známé ulici.
Urãení stanovi‰tû jako cíle se potvrdí krátk˘m
signálním tónem.
Pokud urãíte více stanovi‰È za sebou jako cíl,
uloÏí se do pamûti pouze poslední z nich.
UloÏíte-li do pamûti stanovi‰tû jako cíl, mÛÏe
b˘t poté pouÏito k zadání cíle pro navigaci.
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UloÏení stanovi‰tû do pamûti
Pfii dal‰í zastávce mÛÏete uloÏit urãené
stanovi‰tû natrvalo do pamûti jako cíl.
Volba nabídky pamûti cílÛ
Zvolte nabídku pro pamûÈ cílÛ tím, Ïe oznaãíte
a potvrdíte v základní nabídce navigace
poloÏku „Dest. memory“ („PamûÈ cílÛ“).

Volba povelu „Store flag“ („UloÏení stano-
vi‰tû do pamûti“)

• Oznaãte a potvrìte povel „Store flag“
(„UloÏení stanovi‰tû do pamûti“).
Zobrazí se ediãní nabídka pro zadání názvu
polohy.

Zadání jména pro stanovi‰tû
V ediãní nabídce mÛÏete pfievzít buì standartní
název „Flagged dest. (hh:mm)“ („Stanovi‰tû
(hh:mm)“) nebo mu dát jméno podle vlastní
volby.
Pfievzetí standartního názvu:

• Potvrìte zápis „Flagged dest. (hh:mm)“
(„Stanovi‰tû (hh:mm)“) stiskem (po dobu del‰í
neÏ 2 vtefiiny) ovládacího knoflíku.
Zadání vlastní pozice:

• Zadejte s pomocí znakové matice název
polohy. Standartní název se pfii zadání prvního
znaku pfiepí‰e.

• Potvrìte zápis stisknutím ovládacího
knoflíku (po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny).

Volba pamûti Top 10
Stanovi‰tû zvolené za cíl je uloÏeno v
abecední pamûti cílÛ pod vybran˘m názvem
(hlá‰ení „Address has been saved“ - „Adresa
byla uloÏena do pamûti“). Navíc mÛÏete uloÏit
toto stanovi‰tû do pamûti Top 10.

• Potvrìte v nabídce poloÏku „Store in Top
10“ („UloÏit do pamûti Top 10“).
Zobrazí se pamûÈ Top 10.
Upozornûní
Povelem „End“ („Ukonãit“) se zvolí základní
nabídka navigace (stanovi‰tû je uloÏeno jako
cíl v abecední pamûti cílÛ).
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UloÏení stanovi‰tû jako cíle do pamûti Top
10
V˘bûrov˘ pruh je pevnû spojen se stanovi‰tûm
a stojí pfii zobrazení nabídky na zaãátku
seznamu. Existující zápis do pamûti se
v˘bûrov˘m pruhem pfiekryje. Pfii posouvání
v˘bûrového pruhu v seznamu se zároveÀ s ním
pohybuje také cíl stanovi‰tû.

• Otáãením ovládacího knoflíku posuÀte
stanovi‰tû na Ïádané místo v pamûti a
stanovi‰tû uloÏte jako cíl stisknutím ovládacího
knoflíku do pamûti. Existující zápis cíle se
pfiitom pfiepí‰e.
Potom se objeví základní nabídka navigace.

Volba stanovi‰tû jako cíle
Volba nabídky pro zadání cíle
Oznaãením a potvrzením povelu „Enter desti-
nation“ („Zadání cíle“) v základní nabídce
navigace zvolte nabídku zadání cílÛ.

Volba povelu „To flagged dest.“ („Ke sta-
novi‰ti“)

• V nabídce pro zadání cílÛ oznaãte a potvrìte
povel „To flagged dest.“ („Ke stanovi‰ti“).
Zobrazí se základní nabídka navigace.
V políãku pro cíle je název „Flagged dest.
(hh:mm)“ („Stanovi‰tû (hh:mm)“).
Nyní se mÛÏete nechat vést k cíli (viz strana
44).

PoloÏkou „Destination on map“ („Cíl na mapû“)
zvolte v nabídce pro zadávání cílÛ mapu.
Mapa udává po svém zobrazení Va‰i polohu
a cíl. Cíl se nachází v prostoru ãárového kfiíÏe.
MÛÏete zvolit tato mûfiítka:

100 m 1:10.000
200 m 1:20.000
500 m 1:50.000

1 km 1:100.000
2 km 1:200.000
5 km 1:500.000

10 km 1:1.000.000
20 km 1:2.000.000
50 km 1:5.000.000

100 km 1:10.000.000
200 km 1:20.000.000
500 km 1:50.000.000

Mapa je nasmûrována na sever. Na mapû jsou
zobrazovány údaje o aktuálním mûfiítku mapy
a stavu GPS a ‰ipka ukazující na sever.

Zadání cíle - Volba cíle na mapû
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Volba mapy z nabídky pro zadávání cílÛ

• Oznaãte a potvrìte v nabídce pro zadávání
cílÛ poloÏku „Destination on map“ („Cíl na
mapû“).
Zobrazí se mapa.
Upozornûní
Mapa mÛÏe b˘t pro zadání cíle zvolena také v
podnabídce mûsta (viz strana 28) nebo v
podnabídce ulic (viz strana 30).

Volba funkcí
Mapa se zobrazí s ãárov˘m kfiíÏem a
voliteln˘mi políãky. Tato políãka udávají, Ïe
aktuální mûfiítko mapy je‰tû není vhodné pro
zadání cíle. Souãasnû se Vám ukáÏe v˘fiez z
mapy, do kterého se zoomem máte soustfiedit.
Upozornûní
Je-li nastaveno nejmen‰í volitelné mûfiítko (100
m), zobrazí se mapa bez v˘bûrov˘ch polí.
Následující funkce zvolte tímto zpÛsobem:

Zmûna mûfiítka zoomu (zmen‰ení/zvût‰ení)

• V poloÏce „Zoom“ oznaãte jeden ze
segmentÛ, aby se mapa zobrazila v Ïádaném
mûfiítku zvût‰ení.

Posunutí ãárového kfiíÏe

• Potvrìte povelem „Move“ („Posunout“).

• âárov˘ kfiíÏ a s ním také zvolen˘ v˘fiez z
mapy posuÀte otáãením ovládacího knoflíku.

• Stisknûte krátce ovládací knoflík, abyste
pfiepnuli mezi vertikálním a horizontálním
posunutím mapy.

Pfiitom ukazuje modrá ãára v ãárovém kfiíÏi
vÏdy aktivní smûr posunutí.

Otáãení Otáãení
doleva doprava

vertikálnû smûrem dolÛ smûrem nahoru
horizontálnû doleva doprava

• Stisknûte ovládací knoflík, aby se ukonãila
funkce posouvání.

Upozornûní
Pokud mÛÏe b˘t ãárov˘ kfiíÏ pfiifiazen mûstu,
ulici nebo symbolu, zobrazí se odpovídající
informace v fiádku nabídky.
Na mapû jsou zobrazovány symboly pro servis
·kodaAuto, ãerpací stanice, nádraÏí, leti‰tû a
dálniãní ãerpací stanice.

Potvrzení cíle
Cíl potvrdíte v nejmen‰ím mûfiítku zoomu (100
m) tak, Ïe ovládacím knoflíkem oznaãíte a
potvrdíte políãko „OK“. Pokud je nastaveno jiné
mûfiítko, pak staãí maximálnû tfii stupnû zoomu,
abyste se dostali do nejmen‰ího mûfiítka.
Stisknûte patfiiãnû ãasto ovládací knoflík.
Po potvrzení cíle se zobrazí základní nabídka
navigace, v políãku pro cíle je název „Map
destn. (hh:mm)“ („Cíl na mapû (hh:mm)“).
Nyní se mÛÏete nechat vést k cíli (viz strana
44).
Upozornûní
Cíl mÛÏete uloÏit do pamûti v nabídce pamûti
cílÛ (viz strana 35).
Pokud jsou k dispozici jména mûst a ulic, uloÏí
se cíl do abecední pamûti cílÛ vãetnû tûchto
údajÛ.
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Návrhy trasy

Plánování trasy a propoãítání
seznamu tras
Prostfiednictvím poloÏky „Route option“
(„Návrhy trasy“) v základní nabídce navigace
mÛÏete plánovat prÛbûh trasy a nebo propo-
ãítat seznam tras.

Volba funkce návrhÛ trasy

• V základní nabídce navigace oznaãte a
potvrìte poloÏku „Route option“ („Návrhy
trasy“).
Zobrazí se nabídka k urãení prÛbûhu trasy.

Urãení prÛbûhu trasy

• Jiné nastavení zvolíte tak, Ïe nejprve
oznaãíte a potvrdíte Ïádanou poloÏku nabídky.
Aktuální nastavení je vÏdy oznaãeno modr˘m
trojúhelníkem s modr˘m písmem.

PoloÏka „Dynamisation“ („Dynamizace“) -
zde mÛÏete zvolit, zda má b˘t pfii v˘poãtu trasy
a vedení k cíli brán také zfietel na pfiíchozí
dopravní hlá‰ení.
Upozornûní
Tato funkce je Vám k dispozici pouze tehdy,
kdyÏ je Vá‰ navigaãní systém technicky
vybaven pro dynamickou navigaci. Máte-li k
tomuto tématu dal‰í dotazy, obraÈte se na
servis ·koda·koda·koda·koda·kodaAuto.
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Byla-li aktivována funkce dynamické navigace,
nemohou b˘t návrhy trasy mûnûny. Na displeji
se objeví odpovídající informace.
PoloÏka „Route“ („Trasa“) - Zde mÛÏete
zvolit, zda má b˘t propoãet trasy proveden
podle ãasu jízdy nebo podle délky cesty.
PoloÏky „Motorways“ („Dálnice“), „Ferries“
(Pfievozy“) a „Toll roads“ („Místní silnice“) -
Zde zvolíte, zda má b˘t trasa naplánována i
se shora uveden˘mi dopravními cestami nebo
zda mají b˘t tyto cesty vynechány.
Upozornûní
Pokud neexistuje Ïádná alternativní rozumná
trasa vedoucí k cíli, propoãítá systém trasu
vãetnû dálnic, pfievozÛ nebo platn˘ch silnic, i
kdyÏ je tato funkce vypnuta.
PoloÏka „Route option“ („Návrhy trasy“) -
Tato poloÏka umoÏní uloÏit nastavené návrhy
trasy jako standartní propoãty do pamûti.
Pokud nebudou nastavené návrhy uloÏeny do
pamûti, platí pouze pro pfií‰tí navigaci k cíli.
Jakmile je pfiístroj více neÏ 30 minut vypnut,
platí zase nastavení, která byla naposledy
uloÏena do pamûti.

V˘poãet úsekÛ trasy

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Route list“
(„Seznam úsekÛ trasy“).
Zobrazí se hlá‰ení „The route list is being
calculated. Please wait.“ („Propoãítává se
seznam úsekÛ trasy. Prosím, ãekejte.“) Podle
délky trasy mÛÏe tento v˘poãet trvat i nûkolik
vtefiin.
Potom pfiístroj zobrazí pfiehled trasy.
Seznam jednotliv˘ch úsekÛ trasy zÛstává
natrvalo na obrazovce. Jednotlivé úseky jsou
zobrazeny i s udáním vzdálenosti. Pfii zmûnû
jízdy se tento pfiehled trasy aktualizuje.
V seznamu jsou zobrazeny úseky cesty
do cílového místa, které máte ujet, i
s odpovídajícími údaji o jejich délce.
Upozornûní
Jména ulic, která nejsou digitalizována, jsou
vyjádfiena prostfiednictvím oznaãení tfiídy
silnice (napfi. silnice 1. tfiídy).

Listování v pfiehledu trasy:
smûrem dozadu - otáãením ovládacího
knoflíku doleva
smûrem dopfiedu - otáãením ovládacího
knoflíku doprava
Opu‰tûní seznamu úsekÛ trasy:
Tlaãítko  99999 - znovu vyvolá poloÏku „Route
option“ („Návrhy trasy“).
Upozornûní
NemÛÏe-li b˘t pfiehled trasy propoãítán, objeví
se na obrazovce odpovídající hlá‰ení.
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Aktivování vedení k cíli

Po volbû cíle a urãení návrhÛ trasy mÛÏete
potvrzením povelu „Start guidance“ („Zaãátek
vedení k cíli“) v základní nabídce navigace
aktivovat vedení k cíli.
Poté se zobrazí buì mapové nebo symbolické
znázornûní.
K zobrazení na mapû nebo symboly najdete
bliÏ‰í informace na stranû 9.

Vypoãítání trasy
Po aktivování navádûní k cíli zaãne systém
propoãítávat trasu. Tento proces mÛÏe trvat
nûkolik vtefiin. Bûhem této doby ukazuje
znázornûní smûru jízdy k informaci „Calc.
route“ („Vypoãítání trasy“) a zvukov˘ v˘stup
oznámí „Propoãítává se trasa“. - „The route is
being calculated“. Kromû toho je zobrazena
vzdu‰nou ãarou vzdálenost od cíle.

Nachází-li se vozidlo na digitalizované silnici,
zaãne systém po propoãtení trasy prostfied-
nictvím akustick˘ch a optick˘ch pokynÛ vést
fiidiãe k urãenému cíli.
Nenachází-li se vozidlo na digitalizované silnici
(napfi. parkovi‰tû, garáÏ, parkovací garáÏ),
objeví se vlevo na obrazovce informace „Off
road“ („Mimo cestu“).
Nacházíte-li se mimo oblast, která je uloÏená
v pamûti navigaãního CD (napfi. v cizinû),
objeví se vlevo na obrazovce informace „Off
map“ („Mimo mapu“).
NemÛÏe-li systém vypoãítat Ïádnou trasu
vedoucí k vytãenému cíli, objeví se vlevo na
obrazovce informace „No route“ („Îádná
trasa“).
V tomto pfiípadû se fiiìte ‰ipkou ukazující
smûrem k cíli. Jakmile se dostanete na digi-
talizovanou silnici, vydává systém akustické a
optické pokyny pro fiidiãe.

Pokyny pro fiidiãe
Navigaãní systém poskytuje pokyny pro fiidiãe
zvukov˘m v˘stupem a symboly na obrazovce.
Doporuãení pro fiidiãe jsou vydávána natolik
vãas, Ïe vÏdy zÛstává dostatek ãasu, abyste
se pfiipravili k odboãení.
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Pozor!
Bûhem vedení k cíli vydává systém
pouze doporuãení k jízdû. Pfiitom v‰ak
vÏdy musíte dodrÏovat vyhlá‰ku o
silniãním provozu, a to i tehdy, kdyÏ
jsou doporuãení navigace v rozporu s
jejími ustanoveními.

Symbolické znázornûní
Symbolické znázornûní Vás informuje o poãtu
dosaÏiteln˘ch satelitÛ GPS (globální polohov˘
systém) a stavu funkce hlá‰ení o dopravních
zácpách, odhadované dobû pfiíjezdu resp. o
délce cesty a o vzdálenosti k cíli cesty,
znázorÀuje smûr jízdy, pruh udávající
vzdálenost ke kfiiÏovatce/odboãce a jméno
silnice/ulice, na které se právû nacházíte.
Pokud máte odboãit, ukazuje ‰ipka smûrem,
do kterého máte odboãit. Kromû toho se
zobrazí jméno ulice/silnice, kam máte odboãit.

Pfiepnutí ke znázornûní na mapû

• Stisknûte ovládací knoflík.

Znázornûní úplné adresy
Stisknûte tlaãítko INFO 33333, aby se krátce
zobrazila aktuální poloha vozidla, aktuální cíl,
doba pfiíjezdu resp. délka jízdy a vzdálenost
od zvoleného cíle. Souãasnû jsou vydávány
aktuální akustické pokyny k jízdû.

Pfieru‰ení navigace
Aktivní vedení k cíli pfieru‰íte stisknutím tlaãítka

 99999. Objeví se základní nabídka navigace.

• Oznaãte a potvrìte povel „Stop guidance“
(„Konec vedení k cíli“), abyste navigaci pfieru‰ili.
Nechcete-li navigaci pfieru‰it, oznaãte a
potvrìte povel „Back to guidance“ („K vedení
k cíli“) a systém pokraãuje dál v navigaci.
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Nastavení mapy prostfiednictvím nabídky

Volba nabídky pro nastavení mapy
• K nabídce pro nastavení mapy se dostanete
stisknutím ovládacího knoflíku bûhem
znázornûní na mapû.

Zmûna mûfiítka mapy (zoom)

• Vybrané mûfiítko mapy mÛÏete nastavit
ruãnû v jednotliv˘ch segmentech otáãením
ovládacího knoflíku. Vlevo se na obrazovce
objeví zvolené mûfiítko.

• Potvrìte volbu otáãením ovládacího
knoflíku.

Upozornûní
Je-li segment „A“ oznaãen a byl-li potvrzen,
zobrazí se mapa v operaãním stavu „autozoom“.
To znamená, Ïe se mapa automaticky
zobrazuje ve správném mûfiítku. Správné
mûfiítko závisí na vzdálenosti od nejbliÏ‰ího
rozhodujícího bodu (napfi. místu odboãení) a
silnici, po které jedete (napfi. dálnice). Mûfiítko
se mûní v závislosti na tom, jak se pfiibliÏujete k
dal‰ímu rozhodujícímu místu (viz strana 48).

Doplnûní obsahu mapy („Map content“)
Pfies tuto poloÏku se dostanete do podnabídky,
ve které mÛÏete zvolit vedle symbolÛ, které
systém automaticky zobrazuje (dálniãní
ãerpací stanice/odpoãívadla, leti‰tû, servis
·kodaAuto, stfied obcí) i dal‰í symboly.

• Oznaãte a potvrìte v podnabídce poloÏku
„Filling station“ („âerpací stanice“), „Station“
(„NádraÏí“) nebo „Car park“ („Parkovi‰tû“).

• Povelem „End“ („Ukonãit“) se podnabídka
zastíní.
Vybrané symboly se potom bûhem vedení k
cíli zobrazí na mapû v odpovídajícím zvoleném
mûfiítku.
Upozornûní
Vybrané poloÏky nabídky jsou oznaãeny
háãkem.
Opûtovn˘m stiskem ovládacího knoflíku se
háãky vymaÏou.

Volba symbolického znázornûní bûhem
znázornûní mapy

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Symbol“.
Objeví se symbolické znázornûní.
Ke znázornûní na mapû se mÛÏete vrátit
stisknutím ovládacího knoflíku.
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Volba poloÏky „Map detail“ („V˘fiez
z mapy“)
Pfii volbû poloÏky „Map detail“ („V˘fiez z mapy“)
mÛÏete v zobrazené podnabídce zvolit mezi
tûmito moÏnostmi nastavení mapy:
– Nasmûrování mapy

- ve smûru jízdy
- smûrem k cíli
- smûrem na sever
- automaticky

– Volba typu mapy
- mapa stanovi‰tû (ukazuje aktuální polohu

vozidla)
- pfiehledná mapa (ukazuje aktuální polohu

vozidla a cíl)
- cílová mapa (ukazuje cíl)

– Posunutí
- Operaãní stav slouÏící k posunutí mapy

za úãelem prohlédnutí v˘fiezu

– Nastavení zoom (Zmen‰ení/zvût‰ení)
- Volba podnabídky autozoom k nastavení

mûfiítka u autozoomu

Volba poloÏky „Alignment“ („Nasmûrování
mapy“)

• Potvrìte poloÏku „Alignment“ („Nasmûrování
mapy“).

• Oznaãte a potvrìte v podnabídce, která se
potom zobrazí, zvolené nasmûrování mapy.
Potom se zobrazí mapa, ve stfiedu mapy je
umístûna oznaãená poloha vozidla.
Direct. of travel (Ve smûru jízdy) - Mapa v

kaÏdém mûfiítku se zobrazí ve smûru jízdy a
otáãí se v souladu se zmûnou smûru.
Direct. of dest. (Smûrem k cíli) - Mapa je
natoãena smûrem k cíli.
Northwards (Severním smûrem) - Mapa je
nasmûrována na sever.
Automatic (Automaticky) - Mapa je nasmûro-
vána v závislosti na zvoleném mûfiítku.
• 100 m - 2 km: Ve smûru jízdy
• 5 km - 500 km: Smûrem na sever
Upozornûní
V˘bûrov˘ pruh se pfii zobrazení podnabídky
nachází na nastavení, které bylo naposledy
zvoleno.

Volba poloÏky „Map type“ („Typ mapy“)

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Map type“
(„Typ mapy“).

• Oznaãte a potvrìte v podnabídce, která se
potom zobrazí, zvolen˘ typ mapy.
Poté se mapa zobrazí.
Map of location (Mapa stanovi‰tû) - zobrazení
v˘fiezu z mapy vãetnû aktuální polohy vozidla.
Mûfiítko a nasmûrování mapy nebudou
zmûnûny.
General map (Pfiehledná mapa) - zobrazení
aktuální polohy vozidla a cíle.
Upozornûní
Zvolíte-li pfiehlednou mapu s automatick˘m
pfiizpÛsobováním mûfiítka (autozoom), mûní se
mûfiítko vÏdy v souvislosti s tím, jak se pfiibliÏujete
k cíli.

Map of destination (Cílová mapa) - zobrazení
cíle. Mûfiítko a nasmûrování mapy se nemûní.
Upozornûní
V˘bûrov˘ pruh se pfii zobrazení podnabídky
nachází na nastavení, které bylo naposledy
zvoleno.

Volba poloÏky „Move“ („Posunutí“)
Tato funkce slouÏí k prohlédnutí sousedních
v˘fiezÛ mapy.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Move“ („Posu-
nutí“).
Potom se zobrazí mapa s ãárov˘m kfiíÏem.
Pohybujete-li ãárov˘m kfiíÏem otáãením
knoflíku smûrem k okraji obrazovky, objeví se
sousední v˘fiez mapy (viz k tomuto tématu
Posunutí ãárového kfiíÏe na stranû 41).
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Volba poloÏky „Zoom setting“ („Nastavení
zoomu“)

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Zoom setting“
(„Nastavení zoomu“).
Objeví se nabídka pro autozoom, poloÏka
„Autozoom“ je oznaãena.

• Stisknûte ovládací knoflík, abyste mohli
pfiepínat mezi podrobn˘m nebo zevrubn˘m
stupnûm znázornûní.

Aktivní funkce je znázornûna modfie a oznaãena
trojúhelníkem.
Údaje o vzdálenostech za tfiídami silnic udávají
mûfiítko, ve kterém je u autozoomu mapa
zobrazena.
Upozornûní
Údaje vzdáleností pro jednotlivé tfiídy silnic jsou
pevnû stanoveny a nemohou b˘t zmûnûny.

Informaãní reÏim

V informaãním reÏimu se zobrazí symbolicky
a na mapû aktuální poloha vozidla, aãkoliv není
navigace aktivována.
U symbolického znázornûní ukazuje ‰ipka
smûrem na sever. Pod ‰ipkou je název ulice/
silnice, na které se vozidlo právû nachází.
U mapového znázornûní se objeví aktuální
mapa stanovi‰tû ve zvoleném mûfiítku. Pfiitom
platí stejné hodnoty nastavení jako u
mapového znázornûní bûhem vedení k cíli.
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Volba poloÏky „Info mode“ („Informaãní
reÏim“)

• Oznaãte a potvrìte v základní nabídce navi-
gace poloÏku „Info mode“ („Informaãní reÏim“).
Potom se zobrazí symbolické znázornûní.
Pokud chcete pfiepnout na mapové znázornûní,
stisknûte ovládací knoflík.

PamûÈ cílÛ

Pfiehled
K nabídce pro pamûÈ cílÛ se dostanete pfiímo
ze základní nabídky navigace prostfiednictvím
poloÏky „Dest. memory“ („PamûÈ cílÛ“). Tato
pamûÈ se skládá z abecední pamûti cílÛ a z
pamûti Top 10.
Abecední pamûÈ cílÛ obsahuje v‰echny zápisy
cílÛ, které byly do pamûti uloÏeny. Jsou
sefiazeny podle abecedy. Do této pamûti
mÛÏete uloÏit cíle, pfiepracovat je a zvolit je
pro zadání cíle pfii navigaci.
Zvlá‰tní pamûtí je pamûÈ Top 10. Do ní mÛÏete
uloÏit 10 nejãastûji pouÏívan˘ch cílov˘ch
adres, pfiepracovat je a zvolit pro zadání cíle
pro navigaci.
Krátká jména Vám usnadní rychlé vyhledání
cíle z pamûti cílÛ, napfi. u adresy, kterou je
tûÏké si zapamatovat. Krátké jméno stojí vÏdy
pfied cílov˘m jménem. Krátk˘m jménem mÛÏe
b˘t napfi. kfiestní jméno nebo pojem „Místo
setkání“.

Zvolte prostfiednictvím jednotliv˘ch poloÏek
tyto moÏnosti ukládání cílÛ do pamûti:

UloÏení cíle do abecední pamûti cílÛ a do
pamûti Top 10, strana 35

Zadání/zmûna krátkého jména v pamûti
cílÛ, strana 50

Pfiepracování pamûti Top 10, strana 51
napfi.:
– Sefiazení cílÛ, strana 51
– Kopírování cílÛ z abecední pamûti cílÛ do
pamûti Top 10, strana 52

UloÏení stanovi‰tû jako cíle do pamûti,
strana 35

Vymazání cíle z pamûti cílÛ, strana 53.
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PamûÈ cílÛ - zadání/zmûna krátk˘ch jmen

ZápisÛm cílÛ v abecední pamûti cílÛ a v pamûti
Top 10 mÛÏete pfiifiadit krátká jména. To Vám
pomÛÏe rychle vyhledat z pfiíslu‰né pamûti cíl
pro jeho zadání. Krátk˘mi jmény mohou b˘t
napfi. kfiestní jména. Tato krátká jména mÛÏete
pozdûji také zmûnit.
Krátká jména stojí vÏdy pfied pfiíslu‰n˘m
názvem cíle. Krátké jméno zadáte v ediãní
nabídce.

Volba abecední pamûti cílÛ

• Oznaãte a potvrìte povel „Change short
name“ („Zmûna krátkého jména“). Zobrazí se
abecední pamûÈ.

Volba pamûti Top 10

• Oznaãte a potvrìte povel „Edit Top 10“ („Top
10 pfiepracovat“). Zobrazí se podnabídka.

• Oznaãte a potvrìte v podnabídce poloÏku
„Change short name“ („Zmûna krátkého
jména“).

Volba zápisu do seznamu

• Oznaãte a potvrìte v pfiíslu‰ném seznamu
odpovídající pamûti (zde: abecední pamûÈ)
zvolen˘ zápis.
Zobrazí se ediãní nabídka.

• Zadejte v ediãním políãku zvolené krátké
jméno. Krátké jméno, které jste jiÏ pfiedtím
zadali, se pfiitom pfii zápisu prvního znaku
vymaÏe.

• Potvrìte dlouh˘m stiskem ovládacího
knoflíku (déle neÏ 2 vtefiiny) zvolené krátké
jméno. Krátce se objeví modr˘ trojúhelník a
oznámí Vám, Ïe je nové místo uloÏeno v
pamûti.
Po potvrzení krátkého jména se objeví buì
nabídka pamûti cílÛ nebo nabídka „Edit Top
10“ („Pfiepracování Top 10“).
Z tohoto bodu se mÛÏete vrátit do základní
nabídky navigace potvrzením povelu „End“
(„Ukonãit“).
Upozornûní
Dal‰í pokyny k zadání a opravû krátkého jména
v ediãním políãku najdete na stranû 28.
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V nabídce pamûti cílÛ mÛÏete prostfiednictvím
poloÏky „Edit Top 10“ („Pfiepracování Top 10“)
zvolit tyto funkce:

Roztfiídûní zápisÛ cílÛ do Top 10
Zápis/zmûna krátkého jména
Okopírování cílÛ z abecední pamûti cílÛ do

pamûti Top 10
Vymazání zapsan˘ch cílÛ z Top 10

Pfiepracování pamûti Top 10

Volba nabídky „Edit Top 10“ („Pfiepracování
Top 10“)

• Oznaãte a potvrìte v nabídce pamûti cílÛ
poloÏku „Edit Top 10“ („Pfiepracování Top 10“).

Sefiazení zápisÛ cílÛ v Top 10
Volba poloÏky „Sort Top 10“ („Sefiazení Top
10“)
PoloÏka „Sort Top 10“ („Sefiazení Top 10“) je
oznaãena barevn˘m pruhem.

• Potvrìte poloÏku „Sort Top 10“.
Zobrazí se seznam Top 10.

Volba zápisÛ urãen˘ch k sefiazení

• PosuÀte ovládacím knoflíkem v pamûti Top
10 v˘bûrov˘ pruh na zápis, kter˘ chcete
posunout a potvrìte svou volbu.
Krátce se objeví bíl˘ trojúhelník. Ostatní
zápisy jsou zobrazeny pouze ‰edivû.

Zafiazení zápisu do pamûti

• PosuÀte ovládacím knoflíkem oznaãen˘
zápis na vybrané místo.
Posunutí smûrem nahoru:
Otoãením ovládacím knoflíkem doprava.
Posunutí smûrem dolÛ:
Otoãením ovládacím knoflíkem doleva.
Druh˘ zápis si vymûní své místo v pamûti Top
10 se zápisem, kter˘ chcete zafiadit.

• Stisknutím ovládacího knoflíku potvrìte
zmûnu, aÏ se pfied zápisem objeví bíl˘
trojúhelník. Ostatní zápisy jsou nyní napsány
zase ãern˘m písmem.
Nyní mÛÏete zvolit jin˘ zápis.

• Stisknutím tlaãítka  99999 se opût objeví
„Edit Top 10“ („Pfiepracovat Top 10“).
Upozornûní
Bíl˘ trojúhelník pod posledním zápisem na
první stranû seznamu Top 10 poukazuje na
následující stránku.
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Kopírování cíle z pamûti cílÛ do
pamûti Top 10
Z abecední pamûti cílÛ mÛÏete okopírovat cíle
do pamûti Top 10 a ruãnû je v této pamûti
zafiadit.

Volba abecední pamûti cílÛ

• Oznaãte a potvrìte v nabídce „Edit Top 10“
(„Pfiepracovat Top 10“) poloÏku „Dest.
memory“ („Z pamûti cílÛ“).
Zobrazí se abecední pamûÈ cílÛ.

Volba cíle

• Oznaãte a potvrìte v abecedním seznamu
zvolen˘ cíl.
Zobrazí se pamûÈ Top 10.

UloÏení oznaãen˘ch cílÛ na jedno z míst v
pamûti Top 10
Barevn˘ pruh oznaãující volbu je pevnû spojen
s kopírovan˘m cílem. Existující zápis se tímto
pruhem pfiekryje. Posouváte-li tento pruh
otáãením ovládacího knoflíku v seznamu sem
a tam, pohybuje se s ním i cíl. kter˘ chcete
uloÏit do pamûti.

• PosuÀte oznaãen˘ cíl otáãením ovládacího
knoflíku na zvolené místo v pamûti.

• Potvrìte tento operaãní krok.
Ukládáte-li cíl na místo, které je jiÏ obsazeno,
objeví se ubezpeãující otázka.

Pfiepsání pÛvodního cíle

• Potvrìte v podnabídce poloÏku „Overwrite
dest.“ („Pfiepsání cíle“), pokud pÛvodní cíl jiÏ
nepotfiebujete.
Opût se zobrazí nabídka „Edit Top 10“ („Pfie-
pracování Top 10“).
Povel „Cancel“ („Pfieru‰ení“) - pÛvodní cíl se
nepfiepí‰e, funkce se ukonãí. Kopírovan˘ cíl
zÛstane uloÏen do abecední pamûti cílÛ.
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Vymazání cílÛ z pamûti cílÛ

Cíle, které jiÏ nepotfiebujete, mÛÏete z abecední
pamûti cílÛ a z pamûti Top 10 vymazat.
Nejprve zvolíte pamûÈ z nabídky pamûti cílÛ.
Potom zvolíte v pamûti zápis, kter˘ chcete
vymazat.
Abyste zabránili vymazání zápisu omylem,
objeví se nejprve ubezpeãovací otázka.

Volba abecední pamûti cílÛ

• Oznaãte a potvrìte povel „Del. destinations“
(„Cíle vymazat“).

Volba pamûti Top 10

• Oznaãte a potvrìte v nabídce pamûti cílÛ
poloÏku „Edit Top 10“ („Pfiepracování Top 10“).
Zobrazí se podnabídka.

• Oznaãte a potvrìte v podnabídce poloÏku
„Delete Top 10“ („Vymazání Top 10“). Zobrazí
se pamûÈ Top 10.

Volba zápisu

• Oznaãte a potvrìte v pfiíslu‰ném seznamu
cílÛ uloÏen˘ch v pamûti (zde: abecední
seznam) zápis, kter˘ má b˘t vymazán.
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Vymazání cíle z abecední pamûti cílÛ

• Potvrìte v nabídce povel „Delete desti-
nation“ („Cíl vymazat“), abyste zápis z
abecední pamûti vymazali. Opût se zobrazí
seznam cílÛ uloÏen˘ch v pamûti. Podle pfiání
mohou b˘t vymazány i dal‰í cíle.
Povel „Cancel“ („Pfieru‰ení“) - pfieru‰í mazání,
systém se opût vrátí k seznamu cílÛ v pamûti.
Upozornûní
Je-li cíl, kter˘ chcete vymazat, zanesen také v
pamûti Top 10, objeví se v fiádku pro nabídku
hlá‰ení „N.B. Top 10 destination“ („Pozor, cíl
Top 10“). Potvrdíte-li povel „Delete destination“
(„Cíl vymazat“), vymaÏe se cíl také z pamûti
Top 10.

Vymazání cíle z pamûti Top 10

• Potvrìte povel „Delete from Top 10“
(„Vymazat z Top 10“). Cíl se z pamûti Top 10
vymaÏe a zobrazí se nabídka „Edit Top 10“
(„Pfiepracování Top 10“).
Povel „Delete all“ („Zcela vymazat“) - cíl se
vymaÏe i z abecední pamûti.
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DÛleÏitá upozornûní
Pfiístroj je technicky vybaven pro dynamickou
navigaci. Abyste mohli tuto funkci aktivovat,
musí b˘t splnûny tyto pfiedpoklady:
– Navigaãní CD musí podporovat dynamic-
kou navigaci
– Musí b˘t moÏn˘ pfiíjem nejménû jednoho
vysílaãe TMC.
Máte-li k tomuto tématu dal‰í dotazy, obraÈte
se na servis ·kodaAuto.

Co je dynamická navigace?
Dynamická navigace umoÏní automaticky
pfiizpÛsobování propoãítané trasy dopravním
podmínkám podle hlá‰ení, které pfiístroj pfiijímá.
Hlá‰ení o dopravní situaci jsou nesly‰itelnû
vysílána rÛzn˘mi rozhlasov˘mi vysílaãi
dodateãnû k programu prostfiednictvím TMC
(Traffic Message Channel).
Navigaãní systém tyto údaje pfiijímá pro-
stfiednictvím samostatného boxu TMC a
vyhodnocuje je. Je-li pfiijato dopravní hlá‰ení,
které má v˘znam pro vypoãítanou trasu, tato
trasa se automaticky znovu propoãítává.

Dopravní hlá‰ení jsou znázorÀována na mapû
symboly:

váznoucí doprava

dopravní zácpa

úplné uzavfiení úseku cesty

Odpovídající úsek cesty je na mapû vyznaãen
modrou pfieru‰ovanou ãarou.
Abyste mohli dynamickou navigaci vyuÏívat,
musí b˘t moÏn˘ pfiíjem rozhlasového vysílaãe,
kter˘ vysílá dopravní hlá‰ení prostfiednictvím
TMC. Box TMC volí automaticky vysílaã TMC,
ruãnû mÛÏete ale nastavit také jin˘ vysílaã.

Automatická funkce pro vyhodnocování dopravních hlá‰ení (pfiístroje s dynamickou navigací)

Volba vysílaãe TMC

• Stisknûte tlaãítko pro funkci vyhodnocování
hlá‰ení o dopravních zácpách ^̂̂̂̂.
Objeví se nabídka dopravních zácp.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „RDS station“
(„Rozhlasov˘ vysílaã“).
Zobrazí se seznam vysílaãÛ TMC, které jsou k
dispozici.

• Oznaãte a potvrìte zvolen˘ vysílaã.
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V symbolickém znázornûní a na mapû oznamuje
symbol antény, Ïe je pfiijímán vysílaã TMC.

TMC Je pfiijímán vysílaã TMC.

Upozornûní
Pfiíjem sly‰itelného vysílání se tím nezmûní.
Není-li pfiíjem zvoleného vysílaãe moÏn˘,
vyladí se automaticky nejbliÏ‰í dostupn˘
vysílaã TMC.

Zapnutí a vypnutí dynamické navigace

• Stisknûte tlaãítko pro funkci vyhodnocování
hlá‰ení o dopravních zácpách ^̂̂̂̂.
Objeví se nabídka dopravních zácp.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Route option“
(„Nabídky trasy“).
Zobrazí se odpovídající nabídka.

• Oznaãte poloÏku „Dynamisation“ („Dynami-
zace“).

• Stisknûte ovládací knoflík, abyste zapnuli
a vypnuli dynamizaci navigace.
Aktivní stav této funkce se znázorní modfie a
je pfiitom oznaãen trojúhelníkem.

Stav funkce vyhodnocující dopravní hlá‰ení je
oznaãen jak v symbolickém znázornûní, tak na
mapû:

TMC dynamická navigace je vypnuta

TMCD dynamická navigace je zapnuta,
trasa se pfiizpÛsobuje podmínkám

Abyste zvolen˘ stav funkce uloÏili natrvalo do
pamûti, oznaãte a potvrìte poloÏku „Route
option“ („Návrhy trasy“).
Upozornûní
Aktivováním dynamické navigace jsou jiné
návrhy trasy pevnû stanoveny a nemohou b˘t
zmûnûny.
Funkce dynamizace mÛÏe b˘t zapnuta a
vypnuta i bûhem vedení k cíli.
Pfii zapnuté funkci dynamizace je funkce
“GALA” vypnuta, strana 15.
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PfiizpÛsobení trasy silniãním podmínkám
podle pfiíchozího dopravního hlá‰ení
Pfiijal-li pfiístroj dopravní hlá‰ení, které se t˘ká
propoãítané trasy, mûní navigaãní systém
propoãet trasy v závislosti na dopravní situaci.
Upozornûní
Navigaãní systém propoãte vÏdy ãasovû
nejv˘hodnûj‰í trasu, to ale také znamená, Ïe
pokud by byla objíÏìka dopravní zácpy pfiíli‰
velká a znamenalauloÏeno tedy ãasovou
ztrátu, je moÏné, Ïe Vás navigaãní systém
povede zácpou. Závisí to na délce a druhu
hlá‰ené zácpy a délce moÏné objíÏìky.

Bezvadné automatické pfiizpÛsobování
vypoãítané trasy závisí na vysílaném
dopravním hlá‰ení. Za jeho obsah zod-
povídají dopravní redakce rozhlasov˘ch
vysílaãÛ.

Zobrazení dopravního hlá‰ení
Dopravní hlá‰ení, které je pfiijímáno pro-
stfiednictvím TMC, si mÛÏete nechat zobrazit
také jako textovou zprávu na obrazovce Va‰eho
navigaãního systému.

• Stisknûte tlaãítko pro funkci vyhodnocování
hlá‰ení o dopravních zácpách ^̂̂̂̂.
Objeví se nabídka dopravních zácp.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Text mes-
sages“ („Textové hlá‰ení“).
Na obrazovce se objeví první dopravní hlá‰ení.
Otáãením ovládacího knoflíku si mÛÏete
nechat promítnout dal‰í hlá‰ení.
Poãet pfiijat˘ch hlá‰ení je udán v horním fiádku,
tak napfi. „Traffic info 5/12“ („Dopravní infor-
mace 5/12“) znamená, Ïe je právû promítnuto
páté z celkem dvanácti hlá‰ení.
Upozornûní
Poãet pfiijat˘ch dopravních hlá‰ení se zobrazí
v symbolu pro dopravní zácpu teãkami:

TMC 4 hlá‰ení v pamûti

Pfii více neÏ 6 hlá‰eních jsou aktivovány
v‰echny body.
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Ruãní funkce vyhodnocování hlá‰ení o dopravních zácpách (pfiístroje s dynamickou navigací)

Prostfiednictvím ruãní funkce vyhodnocování
hlá‰ení o dopravních zácpách mÛÏete dodateãnû
k dynamické navigaci uzavfiít úseky Va‰í
momentální trasy, které leÏí pfied Vámi.
Navigaãní systém vypoãítá alternativní trasu k
zadanému cíli s objíÏìkami uzavfien˘ch úsekÛ,
pokud je to moÏné. Vedení k cíli pokraãuje po
nové trase.
V symbolickém znázornûní a na mapû je
zaznamenán stav funkce vyhodnocování
dopravních zácp:

TMC Ïádné uzavfiení úseku

TMC ruãnû uzavfien˘ úsek cesty

TMCD dynamická navigace zapnuta,
moÏné pfiizpÛsobování trasy pod-
mínkám, ruãní zadání objetí zácpy
je dodateãnû aktivováno

Navíc je tento uzavfien˘ úsek cesty znázornûn
na mapû modrou pfieru‰ovanou ãarou.

Volba funkce vyhodnocování dopravních
zácp

• Pfii aktivním vedení k cíli stisknûte tlaãítko
funkce dopravních zácp ^̂̂̂̂.
Objeví se nabídka dopravních zácp.
Pokud je‰tû neexistuje Ïádná trasa, není
poloÏka „Tailback ahead“ („Zácpa vpfiedu“)
volitelná. Stisknutím tlaãítka  99999 nebo
automaticky po uplynutí ãekací doby se opût
zobrazí pfiedcházející nabídka.

Ruãní volba alternativní trasy

• Stisknûte tlaãítko funkce vyhodnocování
zácp ^̂̂̂̂.
Zobrazí se nabídka dopravních zácp.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Tailback ahead“
(„Zácpa vpfiedu“).
V závislosti na okolí (mûsto nebo venkov) Vám
systém navrhne úsek cesty, kter˘ by se mûl
uzavfiít.

• Otoãte ovládacím knoflíkem, abyste pfiidali
nebo ubrali úseky cesty.

• Pokud jste nastavili zvolenou délku úseku,
stisknûte ovládací knoflík.
Propoãítává se alternativní trasa a systém
pokraãuje dál v navigaci.
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Zru‰ení alternativní trasy

• Stisknûte tlaãítko pro funkci vyhodnocování
dopravních zácp ^̂̂̂̂.
Zobrazí se nabídka pro dopravní zácpy.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Tailback ahead“
(„Zácpa vpfiedu“).
Nyní máte moÏnost zadat novou zácpu nebo
zru‰it uzavfiení trasy opûtovn˘m stiskem
ovládacího knoflíku. Trasa se znovu propoãítá
a systém pokraãuje v navigaci.
Upozornûní
Zadané pokyny pro uzavfiení úseku zÛstávají
aÏ do konce jízdy nebo aÏ k jejich vymazání v
pamûti. Souãasnû nemÛÏe b˘t ale zadáno
vícero uzavfiení trasy.

Ruãní funkce vyhodnocování hlá‰ení o dopravních zácpách (pfiístroje s dynamickou navigací)

Prostfiednictvím ruãní funkce vyhodnocování
hlá‰ení o dopravních zácpách mÛÏete
dodateãnû k dynamické navigaci uzavfiít úseky
Va‰í momentální trasy, které leÏí pfied Vámi.
Navigaãní systém vypoãítá alternativní trasu k
zadanému cíli s objíÏìkami uzavfien˘ch úsekÛ,
pokud je to moÏné. Vedení k cíli pokraãuje po
nové trase.
V symbolickém znázornûní a na mapû je
zaznamenán stav funkce vyhodnocování
dopravních zácp:

Ïádné uzavfiení úseku

ruãnû uzavfien˘ úsek cesty

Navíc je tento uzavfien˘ úsek cesty znázornûn
na mapû modrou pfieru‰ovanou ãarou.

Volba funkce vyhodnocování dopravních
zácp

• Pfii aktivním vedení k cíli stisknûte tlaãítko
funkce dopravních zácp ^̂̂̂̂.
Objeví se nabídka dopravních zácp.
Pokud je‰tû neexistuje Ïádná trasa, objeví se
nabídka zácp bez voliteln˘ch poloÏek.
Stisknutím tlaãítka  99999 nebo automaticky
po uplynutí ãekací doby se opût zobrazí
pfiedcházející nabídka.
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Volba alternativní trasy

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Diversion“
(„Uzavfien˘ úsek cesty“).
V závislosti na okolí (mûsto nebo venkov) Vám
systém navrhne úsek trasy, která by se mûla
uzavfiít.

• Otoãte ovládacím knoflíkem, abyste pfiidali
nebo ubrali úseky cesty.

• Pokud jste nastavili zvolenou délku úseku,
stisknûte ovládací knoflík.
PoloÏka „Activate excl.“ („Nové propoãítání“)
je automaticky oznaãena.

• Stisknûte opût ovládací knoflík.
Propoãítává se alternativní trasa a systém
pokraãuje dál v navigaci.

Zru‰ení alternativní trasy

• Stisknûte tlaãítko pro funkci vyhodnocování
dopravních zácp ^̂̂̂̂.
Zobrazí se nabídka pro dopravní zácpy.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Delete bypass“
(„Zru‰ení uzavfiení úseku“).
Uzavfiení trasy se zru‰í a trasa se znovu
vypoãítá.
Upozornûní
Zadané pokyny pro uzavfiení úseku zÛstávají
aÏ do konce jízdy nebo aÏ k jejich vymazání v
pamûti.
Pfii opûtném pouÏití funkce pro dopravní zácpy
se staré uzavfiení trasy vymaÏe a do pamûti
se uloÏí nové uzavfiení úseku cesty vztahující
se na trasu leÏící pfied Vámi.

Cestovní prÛvodce

S digitálním prÛvodcem si mÛÏete nejprve
nechat promítnout cestovní informace vztahující
se k dal‰ím cílÛm a potom tato místa zvolit za
cíl. Cestovní informace jsou uloÏeny v rubrikách.
Rubriky jsou tfiídûny na napfi.:
– noclehy
– jídlo a pití
– turistické informace.
Cestovními informacemi mohou b˘t napfi. údaje
o cenách, vybavení a telefonním ãísle/ãísle
faxu hotelÛ.
Pracuje-li Va‰e navigaãní CD s více prÛvodci,
dostanete se prostfiednictvím poloÏky „Travel
guide“ („Cestovní prÛvodce“) do podnabídky,
ve které si mÛÏete prÛvodce sami zvolit.
Pokud je na CD pouze jeden cestovní
prÛvodce, zobrazí se v této poloÏce jméno
prÛvodce (napfi. MERIAN scout).
Upozornûní
Není-li Va‰e CD schopno pracovat s Ïádn˘m
prÛvodcem, je poloÏka „Travel guide“ („Cestovní
prÛvodce“) zastínûna.
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Volba prÛvodce
Pro ná‰ pfiíklad jsme vybrali prÛvodce
„MERIAN scout“.

• Oznaãte a potvrìte v základní nabídce
navigace poloÏku „MERIAN scout“.
Zobrazí se základní nabídka prÛvodce.
Znázornûní a zpÛsob obsluhy závisí vÏdy na
pÛvodci funkce prÛvodce.

Nastavení hodnot

Pfiehled
V základní nabídce navigace mÛÏete pro-
stfiednictvím poloÏky „Settings“ („Nastavení“)
pro navigaãní systém zvolit rÛzné základní
hodnoty.
Zvolte mezi tûmito moÏnostmi:

volba jazyka pro zvukov˘ v˘stup
– nûmãina
– angliãtina (imperiální; vzdálenosti jsou

udávány v mílích a yardech, rychlosti v mílích
za hodinu)

– angliãtina (metrická; vzdálenosti jsou
udávány v kilometrech a metrech, rychlosti
v kilometrech za hodinu)

– ‰panûl‰tina
– francouz‰tina
– ital‰tina
– holand‰tina

ruãní zadání polohy vozidla
nastavení hlasitosti zvukov˘ch v˘stupÛ
ukazatel délky jízdy nebo doby pfiíjezdu
nastavení kontrastu displeje
nastavení ãasu
pfiepnutí na noãní obrazovku
zobrazení stavu GPS

Volba poloÏky „Settings“ („Nastavení“)

• Oznaãte a potvrìte v základní nabídce
navigace poloÏku „Settings“ („Nastavení“).
Zobrazí se nabídka „Settings“ („Nastavení“).
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Volba jazyka

• Oznaãte a potvrìte v nabídce „Settings“
(„Nastavení“) poloÏku „Select language“
(„Volba jazyka“).
Zobrazí se seznam jazykÛ, které má systém k
dispozici.

• Oznaãte a potvrìte v seznamu zvolen˘
jazyk.
Po potvrzení se aktivuje zvukov˘ v˘stup. Ve
zvoleném jazyce se zobrazí hlá‰ení „Voice
output is being loaded. Please wait.“ („Zvukov˘
v˘stup je pfiená‰en do vnitfiní pamûti. Prosím,
ãekejte.“). Potom se aktivuje funkce navigace
a zobrazí se základní nabídka navigace.

Ruãní nastavení stanovi‰tû
Prostfiednictvím této funkce mÛÏete ruãnû udat
polohu vozidla. To je nezbytné tehdy, kdyÏ není
systém schopen automaticky polohu urãit,
napfi. bûhem transportu vozidla na pfievozu
nebo ve vlaku. Zadání provedete v nabídkách
mûsto - ulice - kfiiÏovatka.

• Oznaãte a potvìte v nabídce „Settings“
(„Nastavení“) poloÏku „Manual location“
(„Stanovi‰tû ruãnû“). Zobrazí se nabídka
„Current loc. city“ („Stanovi‰tû mûsto“).

• Postupujte podle popisu u zadávání cíle (viz
strana 28).
Po volbû kfiiÏovatky se zobrazí nabídka „Enter
position“ („Zadání stanovi‰tû“).

• V této nabídce nastavte aktuální polohu
vozidla ke kfiiÏovatce prostfiednictvím poloÏky
„Intersection“ („KfiiÏovatka“) a severní smûr
poloÏkou „Direction“ („Smûr“).

• Potom potvrìte zadání stanovi‰tû poloÏkou
„OK“.

Nastavení hlasitosti -  Setup
V této nabídce mÛÏete nastavit hlasitost zvuko-
vého v˘stupu zatímco Vás systém vede k cíli.
Tato nabídka je vysvûtlena na stranû 14.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Volume setup“
(„Nastavení hlasitosti“). Zobrazí se nabídka
„Volume setup“.

• Zvolte vybran˘ stupeÀ hlasitosti.

Ukazatel
Zde mÛÏete zvolit, zda má b˘t doba pfiíjezdu
do cíle nebo délka jízdy udávána v sym-
bolickém zobrazení nebo na mapû.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Show“ („Uka-
zatel“).
Mezi ukazateli „arrival time“ („Doba pfiíjezdu“)
a „travel time“ („Délka jízdy“) pfiepnete stiskem
ovládacího knoflíku.

Kontrast
Pro denní a noãní displej mÛÏete nastavit rÛzné
kontrastní hodnoty.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Contrast“
(„Kontrast“). ·kála nastavení hodnot vpravo je
nyní modfie oznaãena. Aktuální hodnota je
udána bíl˘m trojúhelníkem.

• Nyní  oznaãte a potvrìte zvolené nastavení
kontrastu. Oznaãení na ‰kále vpravo zmizí.

Nastavení ãasu
âas se automaticky nastavuje pfies GPS. Systém
GPS vysílá svûtov˘ ãas UTC. Tím dochází k
posunutí ãasu oproti stfiedoevropskému letnímu
ãasu o 2 hodiny a oproti zimnímu ãasu o 1
hodinu, které musí b˘t ruãnû opraveno. To je
nutné napfi. pro pfiesné udání ãasu pfiíjezdu do
cíle.

• Oznaãte a potvrìte poloÏku „Set clock“
(„Nastavení ãasu“).
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Ukazatel hodin se znázorní bíl˘m písmem.

• Zadejte aktuální ãas. K tomu toãte ovládacím
knoflíkem.

• Potvrìte stisknutím ovládacího knoflíku
nastaven˘ ãas.

Pfiepnutí na noãní displej
MÛÏete volit, zda má b˘t obrazovka pfiepínána
ruãnû na noãní provoz tlaãítkem displeje 88888
nebo zda se má pfiepnout automaticky pfii
zapnutí osvûtlení vozidla.

• Oznaãte v nabídce „Settings“ („Nastavení“)
poloÏku „Illumination“ („Noãní obrazovka“).
Opakovan˘m stiskem ovládacího knoflíku
pfiepnete mezi stavem pfiepnutí „auto“
(„automaticky“) a „manuell“ („ruãnû“).
Pfiíslu‰né aktivní zobrazení je oznaãeno
modr˘m trojúhelníkem a modr˘m písmem.
Upozornûní
Ruãní pfiepínání obrazovky je kdykoliv moÏné i
pfii zapnutém reÏimu automatického nastavení.

GPS-Viewer
GPS (Global Positioning System, tzn. globální
polohov˘ systém) je navigaãní systém
Pentagonu. Skládá se v souãasné dobû z 25
druÏic, které krouÏí kolem Zemû ve v˘‰i 21.000
km. Je-li moÏn˘ pfiíjem pfiinejmen‰ím 3 satelitÛ,
mÛÏe tento systém urãit aktuální polohu
vozidla.

• Oznaãte a potvrìte v nabídce „Settings“
(„Nastavení“) poloÏku „GPS viewer“.
Informaãní obrazovka, která se po tomto
povelu zobrazí, podává údaje o:
– poãtu druÏic, které jsou k dispozici
– poãtu druÏic, jejichÏ pfiíjem je moÏn˘
– aktuální zemûpisnou polohu vozidla.
Upozornûní
Je-li moÏn˘ pfiíjem ménû neÏ 3 druÏic, objeví
se upozornûní „Geographic location cannot
currently be determined“ („V souãasné dobû
nelze urãit zemûpisnou polohu.“).

Po vytaÏení pfiístroje z vozidla nepovolanou
osobou zabrání kódování na ochranu proti
krádeÏi elektronicky opûtnému uvedení
systému do provozu.
VÏdy kdyÏ
– je pfiístroj odpojen od zásobování
elektrick˘m proudem vozidla
– je odpojena baterie
– jsou spáleny elektrické pojistky rádia
objeví se po zapnutí pfiístroje na displeji
informace „SAFE“. Pfiístroj lze opût uvést do
provozu teprve po zadání správného kódu.
Toto kódové ãíslo je nalepeno spoleãnû s
ãíslem série vzadu v návodu na „prÛkazu
pfiístroje“.
„PrÛkaz pfiístroje“ musíte v kaÏdém pfiípadû
odtrhnout z návodu a uschovat na bezpeã-
ném místû - v Ïádném pfiípadû ve vozidle.
Teprve potom je pfiístroj pro zlodûje oprav-
du bezcenn˘.

Zabezpeãení proti krádeÏi
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Zru‰ení elektronického zámku
Zadáním správného kódového ãísla se elek-
tronick˘ zámek zru‰í.
Pfiitom musíte nezbytnû zachovat pofiadí
operaãních krokÛ:

• Zapnûte systém.
Po poãáteãním obraze s logem ·koda se
zobrazí nabídka k zadání kódu s pokynem
„Please enter your numerical code.“ („Prosím,
zadejte Va‰e kódové ãíslo.“).
• Zadejte ãíslov˘ kód tak, Ïe oznaãíte
ovládacím knoflíkem postupnû ve znakové
matici znaky a kaÏdé toto ãíslo stiskem knoflíku
potvrdíte.
âísla se zanesou do 4místného ãíselného
okénka dole.

• Kód potvrìte tak, Ïe oznaãíte ovládacím
knoflíkem políãko „OK“ a ovládací knoflík
stisknete.
Upozornûní
Kód mÛÏete potvrdit také stiskem ovládacího
knoflíku (po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny).
Pfiístroj je opût pfiipraven k provozu!

Zadání chybného kódového ãísla
Po potvrzení chybného kódového ãísla bliká
kontrolka „SAFE“ v ãíselném políãku a potom
se objeví právû zadan˘ kód. Dole v ãíselném
políãku je hlá‰ení „1st code entered is wrong!“
(„1. zadání kódu je chybné!“).
Nyní mÛÏete cel˘ postup je‰tû jednou opa-
kovat.
Pokud se zadá opût chybné kódové ãíslo,
ukáÏe se v ãíselném políãku „SAFE“. Dole v
ãíselném políãku se objeví informace „Unit
locked!“ („Pfiístroj je zablokován!“). Pfiístroj je
asi na 1 hodinu zablokován, to znamená, Ïe
nemÛÏe b˘t uveden do provozu. Po uplynutí
jedné hodiny - pfiístroj pfiitom musí zÛstat
zapnut˘ - tato informace zmizí a elektronick˘
zámek se opût, stejnû jak je shora popsáno,
zru‰í.
Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina
zablokováno - platí i nadále.
Upozornûní
Ztratí-li se prÛkaz pfiístroje s kódov˘m ãíslem,
obraÈte se na servis ·kodaAuto.
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Tlaãítko AUDIO
- Volba menu nastavení

zvuku

Tlaãítko ZPùT
- Opu‰tûní menu

Tlaãítko NAVI
- Volba menu navigace

Tlaãítko AUTOMATICKÉ LADùNÍ
- Zapnutí automatického

ladûní vysílaãÛ

Tlaãítko PAMùË
- Zanesení vysílaãe do

pamûti tuneru a volba
vysílaãÛ z pamûti

Úvod
TV tuner Vám umoÏní pfiíjem televizního
programu ve stojícím vozidle. Televizní obraz
je pfiená‰en na obrazovku navigaãního
zafiízení. Zvuk je reprodukován reproduktory
ve vozidle.

Ovládací prvky
K volbû a ovládání TV funkcí slouÏí tyto
ovládací prvky:

Knoflík pro volbu menu
- Volba menu, nastavení

vysílaãe a volba tele-
textu:
Otáãením knoflíku

- Potvrzení menu a
zvolené stránky teletex-
tu:
Stisknutím knoflíku

TV Tuner

NAVI

AUDIO

Televizní reÏim*

Zapnutí televizního reÏimu
• Stisknûte tlaãítko AUDIO.
Objeví se menu nastavení zvuku (volba
zdroje).
Pokud se nacházíte v navigaãním reÏimu,
musíte stisknout tlaãítko AUDIO dvakrát.

• Zvolte a potvrìte nabídku „TV“.
Na obrazovce se objeví televizní vysílaã, kter˘
byl naposledy nastaven, a na displeji
kombinovan˘ prvek „AUX“.
Upozornûní
Bûhem jízdy se televizní obraz ztemní,
televizní zvuk je v‰ak nadále sly‰et.
Objeví se hlá‰ení „For your own personal safety
the TV picture will only be displayed while the
vehicle is stationary“ („Z bezpeãnostních
dÛvodÛ není televizní obraz bûhem jízdy
pfiená‰en“).

*K dodání jako vybavení z v˘roby.

1

2

3
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Vypnutí televizního reÏimu
• Stisknutím tlaãítka AUDIO zvolte menu
nastavení zvuku.

• Zvolte a potvrìte poÏadovan˘ zdroj zvuku.
Do navigaãního menu se dostanete stisknutím
tlaãítka NAVI.

Zobrazení informací o programu
• Stisknûte tlaãítko ZPùT.
V televizním obrazu se objeví:
programové místo, P:M1
kanál, CHAN: 27
a pfii dostateãné kvalitû pfiíjmu název vysílaãe
(napfiíklad ZDF).
Upozornûní
Tyto informace se zobrazí i po zmûnû pro-
gramového místa nebo kanálu.

Ladûní vysílaãÛ
Máte 2 moÏnosti, jak nastavit kanál.
1. moÏnost:
Stisknutím tlaãítka automatického ladûní mÛÏe
b˘t nastaven jin˘ vysílaã.

• Stisknûte tlaãítko automatického ladûní
vpravo - nastaví se následující vysílaã

• Stisknûte tlaãítko automatického ladûní
vlevo - nastaví se pfiedchozí vysílaã
2. moÏnost:

• Otoãte knoflíkem menu doprava, abyste
nastavili následující kanál.

• Otoãte knoflíkem menu doleva, abyste
nastavili pfiedcházející kanál.
Pro Va‰i informaci se zobrazí program a
pfiíslu‰n˘ kanál.
Upozornûní
Tlaãítko automatického ladûní a knoflík menu
slouÏí také k regulaci jasu, barvy a kontrastu
(viz Nastavení obrazovky).
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UloÏení vysílaãe do pamûti
Pod tlaãítky programov˘ch míst 1 - 6 mÛÏete
naprogramovat ‰est televizních vysílaãÛ.

• Nastavte Ïádan˘ vysílaã tlaãítkem auto-
matického ladûní nebo knoflíkem menu.

• Jakmile se hledan˘ vysílaã objeví, musíte
tak dlouho drÏet numerické tlaãítko, aÏ se
program krátce umlãí.
Krátk˘ signální tón potvrdí uloÏení vysílaãe do
pamûti.
Pfii volbû naprogramovaného vysílaãe staãí
pouze krátce stisknout tlaãítko odpovídající
stanice. Pfiíslu‰n˘ televizní program se objeví,
pokud se pohybujete v oblasti pfiíjmu vysílaãe.

Volba menu ovládání pfiístroje
• Stisknûte knoflík menu.
Na obrazovce se objeví menu ovládání
televizoru.

• SCREEN - volba podnabídky, ve které
mÛÏete nastavit jas, kontrast a barvu.

• TELETEXT - volba stránek teletextu.

• VIDEOSOURCE - pfiepnutí z reÏimu videa
na TV reÏim a obrácenû.

• SETTINGS - podnabídka, ve které lze zvolit
televizní normu (video).

Volba poloÏek menu
Aktuálnû zvolená poloÏka menu je zbarvena
rÛÏovû a oznaãena ‰ipkou. Ostatní moÏnosti
nabídky jsou svûtle zelené.

• Posunutí oznaãení dolÛ - Otoãte knoflíkem
menu doleva

• Posunutí oznaãení nahoru - Otoãte knoflíkem
menu doprava

Nastavení obrazovky
V menu ovládání televizoru potvrìte stiskem
knoflíku menu poloÏku „SCREEN“.
Pfied první moÏností stojí symbol . Sefiídit lze
tyto funkce:

– jas

– kontrast

– barva

• Stisknûte znovu knoflík menu, abyste pfie‰li
k nastavování hodnot. Místo dosavadního
symbolu se objeví ‰ipka , zvolená funkce je
zobrazena rÛÏovû.
Zvolte Ïádanou hodnotu:

• Zv˘‰ení hodnoty - otoãením knoflíku menu
doprava.

• SníÏení hodnoty - otoãením knoflíku menu
doleva.
Stisknûte tlaãítko ZPùT, abyste zafixovali novû
nastavenou hodnotu a menu opustili.

1

2

3



RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM68

TV

Volba automatického ladûní
AutoSearch
Je-li aktivována funkce AutoSearch, snaÏí se
TV tuner vyladit vÏdy nejlep‰í kmitoãet
zvoleného televizního vysílaãe.

• Stisknûte knoflík menu.
Na obrazovce se objeví menu ovládání
televizoru.

• Zvolte a potvrìte moÏnost menu „SETTINGS“.

• Zvolte moÏnost „AutoSearch“ a stisknûte
knoflík menu. Funkce AutoSearch se zapne
resp. vypne.

• Stisknûte knoflík ZPùT, abyste pfievzali
novou hodnotu.

Volba televizní normy
• Stisknûte knoflík menu.
Na obrazovce se objeví ovládací menu.

• Zvolte a potvrìte moÏnost menu „SETTINGS“.
Aktuální standard je znázornûn zelen˘m
písmem, napfi.:
AutoSearch … ON
Standard

PAL B/G
CENTRAL EUROPE

• Zvolte a potvrìte moÏnost „Standard“.  Nyní
mÛÏete nastavit funkce.

• Otáãejte knoflíkem, abyste nastavili Ïádanou
normu.

• Stisknûte tlaãítko ZPùT, abyste pfievzali
novû nastavenou funkci.
Upozornûní
Chybné nastavení televizní normy vede k tomu,
Ïe je obraz ru‰en.

Volba teletextu
Stisknûte v televizním reÏimu knoflík menu.
Objeví se menu SELECT.

• Zvolte a potvrìte v menu ovládání
televizoru poloÏku „TELETEXT“. Vysílá-li
vysílaã data teletextu, objeví se pfies celou
obrazovku stránka 100.
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TV

Volba stránky teletextu
• Otoãte knoflíkem menu doleva nebo
doprava, abyste se postupnû dostali k Ïádané
stránce.
Chcete-li zvolit pfiímo urãitou stránku teletextu,
stisknûte knoflík menu, abyste mohli zadat
pfiíkaz. Objeví se fiádek pro zadání ãísla
stránky, první ãíslice tfiímístného ãísla je 1.
âíslice zmûÀte otáãením knoflíku menu.

• Volba vy‰‰í ãíslice - otoãte knoflíkem
doprava

• Volba niÏ‰í ãíslice - otoãte knoflíkem doleva

• Stisknûte knoflík menu, abyste volbu
potvrdili, oznaãení pfieskoãí na následující
ãíslici. Pokraãujte ve volbû podle popisu.
Jakmile potvrdíte poslední ãíslici, je hledána
stránka telextu, která se pak objeví na
obrazovce.

Zmûna zobrazení teletextu
Tlaãítkem automatického ladûní mÛÏete
zmûnit zpÛsob zobrazení teletextu.
Opakovan˘m stiskem knoflíku pfiekryje stránka
teletextu postupnû celou obrazovku - spodní
polovinu obrazovky - horní polovinu obrazovky
- celou obrazovku.

Vypnutí teletextu
Stisknûte tlaãítko ZPùT, abyste teletext
vypnuli.
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DODATEK

Záruka, v˘mûna, péãe o anténu, registrace

Záruka
Pro tento pfiístroj platí stejné záruãní podmínky
jako pro nová vozidla.
Upozornûní
·koda, na kterou se záruka vztahuje, nesmí b˘t
zpÛsobena nesprávn˘m zacházením se
zafiízením nebo neodborn˘mi pokusy o opravu
poruch. Kromû toho nesmí b˘t pfiístroj z vnûj‰í
strany po‰kozen.

MoÏnost v˘mûny
Po uplynutí záruky lze pfiístroj, kter˘ je nutno
opravit, v˘hodnû vymûnit za jin˘ pfiístroj, kter˘
pro‰el generální provûrkou, je na úrovni novû
vyrobeného pfiijímaãe a má záruku na náhradní
díly. Pfiedpokladem v‰ak je, Ïe není po‰kozen
kryt a Ïe se nikdo nepovolan˘ nepokusil o
opravu.
Upozornûní
V pfiípadû ‰kody spadající do záruky nebo pfii
v˘mûnû pfiístroje musíte servisu ·kodaAuto
bezpodmíneãnû pfiedloÏit prÛkaz pfiístroje s
kódov˘m a sériov˘m ãíslem!

Péãe o anténu
Anténa je optimálnû nastavena na radio-
navigaãní systém a zabudována na místû,
které zaruãuje dobr˘ pfiíjem a zároveÀ nízkou
pravdûpodobnost poruch.
Dal‰ími pfiednostmi antény, pfiipevnûné na
okenní tabulce vozidla, jsou ochrana pfied
po‰kozením a nulová opotfiebovanost.

Registrace radionavigaãního systému
·kodaAuto
Za urãit˘ch pfiedpokladÛ musí b˘t systém
registrován, protoÏe je vybaven rozhlasov˘m
pfiijímaãem.
Tak platí napfi. ve Spolkové republice Nûmecko:
Pfii provozu ve sluÏebním voze musí b˘t pfiístroj
registrován u GEZ (Gebühreneinzugszentrale
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
tzn. SdruÏené inkaso vefiejnoprávních
rozhlasov˘ch spoleãností v SRN).

Pokyny k údrÏbû CD-ROM
Pokud by byl nûkter˘ CD-ROM zneãi‰tûn,
neãistûte ho nikdy kruhov˘mi pohyby, ale
mûkkou látkou, která nepou‰tí chloupky,
z prostfiedku ke kraji. Pfii extrémním zneãi‰tûní
doporuãujeme CD-ROM om˘t roztokem vody
s bûÏn˘m saponátem na nádobí. Ale také
v tomto pfiípadû CD-ROM neãistûte po kruhu,
ale z prostfiedku ke kraji a potom ho nechejte
oschnout.
Dále Vám doporuãujeme, abyste zacházeli
velice opatrnû jak se spodní, tak s horní
stranou CD-ROM, protoÏe je CD-ROM
konstruován tak, Ïe se bezprostfiední vrstva s
informacemi nachází pod poti‰tûnou vrstvou
(strana s informacemi).
Dal‰í poznámky t˘kající se kvality „ãtení“
informací:
KaÏdé zneãi‰tûní nebo po‰kození CD-ROM
mÛÏe zpÛsobit potíÏe pfii „ãtení“ informací.
StupeÀ tûchto potíÏí závisí na zneãi‰tûní a také
na stupni mechanického po‰kození. Hrubé
‰krábance zpÛsobují chyby pfii ãtení (chybu
v datech), které vedou k tomu, Ïe CD-ROM
pfieskakuje nebo zÛstane „viset“. Se v‰emi CD-
ROM se musí zacházet opatrnû a musí b˘t
vÏdy uloÏeny v ochrann˘ch pouzdrech.



Upozornûní
Vyjmûte „PrÛkaz pfiístroje“ a
uschovejte ho na bezpeãném
místû, v kaÏdém pfiípadû v‰ak
mimo vozidlo.
Pokud by se „PrÛkaz pfií-
stroje“ i s kódov˘m ãíslem
ztratil, obraÈte se na servis
·kodaAuto. Zde Vám pomohou
bez zaúãtování jak˘chkoliv
nákladÛ.

PrÛkaz pfiístroje

Radionavigaãní systém MFDNázev
pfiístroje

Sériové
ãíslo

Kódové
ãíslo

Prosím, nalepte sériové ãíslo a kódové ãíslo.



„PrÛkaz pfiístroje“ bezpodmíneãnû z návodu
vyjmûte a uschovejte na bezpeãném místû -
v Ïádném pfiípadû ho neukládejte ve vozidle!
Ztratí-li se „PrÛkaz pfiístroje“ s kódov˘m
ãíslem, obraÈte se na servis ·kodaAuto.
Zde Vám pomohou, aniÏ by Vám vznikly
nûjaké náklady.




