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Právne informácie
 • Všetky informácie uvedené v tejto príručke sa 
zakladajú na najnovších údajoch o produkte, ktoré 
boli dostupné v čase uverejnenia príručky. Kvôli 
neustálemu zdokonaľovaniu alebo iným zme-
nám môžu vzniknúť rozdiely medzi informáciami 
uvedenými v tejto príručke a multimediálnym 
systémom vo vašom vozidle. Spoločnosť SUZUKI 
MOTOR CORPORATION si vyhradzuje právo na 
realizáciu zmien/úprav v produktoch/vlastnostiach 
produktov kedykoľvek, bez predchádzajúceho 
upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov vykonať 
takéto alebo podobné zmeny v multimediálnych 
systémoch, ktoré boli vyrobené alebo predané 
v minulosti. Tento multimediálny systém nemusí 
vyhovovať normám alebo nariadeniam, ktoré sú 
platné v iných krajinách, a pri jeho používaní vám 
odporúčame postupovať s obozretnosťou.
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Dôležité informácie
VÝSTRAHA

 • Štrbiny a prieduchy v skrinke slúžia na zabezpeče-
nie ventilácie výrobku, jeho spoľahlivej prevádzky 
a chránia ho pred prehriatím. Na prevenciu vzniku 
požiaru prieduchy nikdy neupchávajte a nezakrý-
vajte (napr. papierom, rohožou, látkou atď.).

 • Grafický symbol  na výrobku označuje 
jednosmerný prúd.

 • Výrobok sa nepokúšajte svojpomocne inštalovať 
a vykonávať jeho údržbu. Inštalácia alebo výkon 
údržby tohto výrobku osobami bez príslušných 
školení a skúseností s prácou na elektronických 
zariadeniach a automobilovom príslušenstve môžu 
byť nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým 
prúdom, zranenie alebo iné nebezpečenstvo.

 • Zabráňte kontaktu výrobku s tekutinami. Násled-
kom takéhoto kontaktu by ste mohli utrpieť úraz 
elektrickým prúdom. Následkom kontaktu s teku-
tinami by tiež mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku, 
vzniku dymu alebo prehriatiu výrobku.

 • Obsluha tohto výrobku je povolená len v prípa-
de, ak ju umožňuje aktuálna dopravná situácia. 
Pred použitím tohto výrobku sa presvedčte, či 
neohrozujete a neobmedzujete samého seba, 
spolucestujúcich a ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Pravidlá cestnej premávky sú platné 
v každej situácii.

 • Výrobok používajte tak, aby bolo možné vozidlo riadiť 
bezpečne po celý čas jazdy. Ak vzniknú akékoľvek 
problémy, zastavte vaše vozidlo a zariadenie obslu-
hujte so stojacim vozidlom.

 • Z vnútra vozidla musíte byť vždy schopný počuť po-
licajné, požiarne a zdravotné jednotky a ich sirény 
v primeranom čase. Z tohto dôvodu pri používaní 
zariadenia skontrolujte, či je hlasitosť nastavená 
na úrovni, ktorá je vhodná pre konkrétnu jazdu 
a dopravnú situáciu.

 • Používanie navigačného systému nezbavuje 
vodiča zodpovednosti za vlastnú obozretnosť 
a pozornosť. Vodič musí vždy postupovať podľa 
príslušných dopravných predpisov. Ak sú navigač-
né inštrukcie v protiklade s dopravnými predpismi, 
platia príslušné dopravné predpisy.

 • Navádzanie trasy, ktorú vám zobrazuje tento výrobok, 
nemusí byť presné. Zabezpečte, aby boli všetky jazdné 
manévre v súlade so zákonom a bezpečné, aby ste sa 
vyhli nehode.

 • Výrobok nepoužívajte, ak na ňom spozorujete 
akúkoľvek poruchu, napríklad zamrznutá obrazov-
ka alebo nízka kvalita zvuku. Pri ďalšom používaní 
poškodeného systému môže dôjsť k nehode, 
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

 • Z hľadiska bezpečnosti, elektromagnetickej kom-
patibility a tienenia používajte výhradne vyhovujú-
ce prepojovacie káble a externé zariadenia.

 • Výrobok nevystavujte horúcim alebo horiacim 
predmetom (napr. cigaretám).

 • Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, 
napríklad riedidlá, benzín, abrazívne čistiace pro-
striedky, sprejové čistiace prostriedky, kyslé alebo 
alkalické roztoky a vosk.

 • Na zariadenie nerozprašujte žiadne tekutiny.
 • V niektorých krajinách je protiprávne sledovať 
videozáznam na displeji vo vozidle dokonca aj 
inými osobami ako vodičom. Ak sa na posádku 
vozidla vzťahujú takéto nariadenia, je potrebné ich 
dodržiavať.

 • Počas používania tohto výrobku ponechajte motor 
vozidla v chode. Používanie tohto výrobku na vyp-
nutom motore môže spôsobiť vybitie akumulátora.

Ochrana osobných údajov
 • Navigačný systém zbiera údaje z vášho telefónne-
ho adresára prostredníctvom pripojenia Bluetooth 
na vašom smartfóne. Funkcia na záznam jazdy 
zároveň zaznamenáva geolokačné údaje (geogra-
fické súradnice a čas), cieľ cesty a domáce adre-
sy. Tieto údaje sú uložené v navigačnom systéme 
a kedykoľvek ich môžete odstrániť. 

 • Spoločnosť SUZUKI MOTOR CORPORATION 
bude tieto informácie spracovávať len v prípade 
opravy navigačného systému. Ďalšie informácie 
o našej Politike na ochranu osobných údajov a 
vašich právach sú uvedené v Politike na ochranu 
osobných údajov SUZUKI MOTOR CORPORA-
TION na adrese 
[https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html]. 

 • K vašim osobným údajom môže mať prístup aj váš 
predajca a iné tretie strany. Kontaktujte vášho pre-
dajcu a príslušné tretie strany, ktoré vám poskytnú 
svoju politiku na ochranu osobných údajov. 
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Žiadosti a informácie

 ■ O tomto dokumente
 • Niektoré funkcie tohto výrobku nemusia byť do-
stupné vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

 • Následkom zmien v technických špecifikáciách ne-
musia niektoré údaje v tomto dokumente odrážať 
reálny stav zariadenia.

 • Obsah tohto dokumentu sa môže zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

 • Tento dokument si môžete prezrieť aj na nasledu-
júcom odkaze. 
URL:https://www.infotainment-system.com/info

 ■ Jazykové nastavenia pri 
prvom spustení zariadenia

 • Ak chcete zariadenie používať v inom jazyku ako v 
angličtine, príslušný jazyk si vyberte v nastaveniach 
jazyka. Preštudujte si „Nastavenia jazyka“ (str. 42).

 ■ Používanie portu USB
 • Port USB, ktorý sa nachádza vo vozidle, neslúži 
na nabíjanie iných zariadení, napríklad smartfónov. 
V závislosti od výrobku preto nemusí byť nabíjanie 
k dispozícii, alebo sa môže predĺžiť jeho čas.

 ■ Displej z tekutých kryštálov
 • Na obrazovke môžu časom vzniknúť malé čierne 
alebo biele škvrny. Tento jav je pre LCD monitory 
typický a nepredstavuje ich poruchu.

 • Na dotykový panel nelepte ochrannú fóliu. Mohlo 
by dôjsť k spomaleniu reakčnej schopnosti displeja 
a jeho poruche.

 • Pri čistení hlavnej jednotky ju opatrne utrite mäkkou 
a suchou handrou.

 • Ak je hlavná jednotka výrazne znečistená, naneste 
na ňu pomocou mäkkej handry tenkú vrstvu neag-
resívneho čistiaceho prostriedku rozpusteného vo 
vode, jednotku opatrne pretrite a prostriedok zotri-
te suchou handrou. UPOZORŇUJEME VÁS, že 
kvapalina, ktorá vnikne do zariadenia cez otvory, 
môže spôsobiť jeho poruchu.

 • Na čistenie hlavnej jednotky nikdy nepoužívajte 
benzén, riedidlá, automobilové čističe alebo leštia-
ce prostriedky v spreji. Takéto prostriedky by mohli 
spôsobiť požiar.

 • Keďže na displeji z tekutých kryštálov sa môže 
ľahko usadzovať prach, priebežne ho utierajte 
mäkkou handrou.

 ■ Prevádzkové podmienky
 • Na prevenciu vybitia akumulátora s jednotkou pra-
cujte len na bežiacom motore. Keďže v jednotke 
sa používa vysokorýchlostný procesor, jej povrch 
sa môže zohrievať. Manipuláciu s jednotkou na 
bežiacom motore alebo okamžite po jeho vypnutí 
vykonávajte so zvýšenou opatrnosťou.

 • Ak je vozidlo vybavené systémom bezkľúčového vstu-
pu, jednotka nemusí byť funkčná, ak sa v jej tesnej blíz-
kosti nachádza kľúč. Ak sa v tesnej blízkosti jednotky 
alebo zvukového zariadenia Bluetooth Audio nachádza 
kľúč, môžu vzniknúť výpadky zvuku. Kľúč odstráňte 
z blízkosti týchto zariadení pred ich použitím.

 • Ak v blízkosti jednotky používate elektrické za-
riadenie, ktoré generuje silné elektromagnetické 
rušenie, môže dôjsť k poruchám zobrazovania ob-
razu, prehrávania zvuku alebo dotykového panela. 
V takomto prípade presuňte elektrické zariadenie 
generujúce rušenie alebo ho nepoužívajte.

 ■ Upozornenia týkajúce sa 
záruky počas záručnej lehoty

 • Ak potrebujete pomoc počas záručnej lehoty, 
kontaktujte svojho predajcu.

 • Na údaje, ktoré nebolo možné uložiť, alebo ktoré 
sa zmazali následkom poruchy tohto zariadenia, 
sa nevzťahuje žiadna záruka.

 • V nasledujúcich prípadoch sa záruka neuplatňuje 
ani počas záručnej lehoty.
 - Neodborná manipulácia (nesprávne používanie, 
ktoré nie je uvedené v používateľskej príručke, 
pád jednotky, úder do jednotky, navlhnutie jed-
notky atď.)

 - Porucha alebo poškodenie následkom neodbor-
nej opravy, modifikácie alebo rozobratia jednotky

 - Porucha alebo poškodenie následkom požiaru, zne-
čistenia soľou, znečistenia plynmi, zemetrasenia, 
búrky a povodne, zásahu bleskom, abnormálneho 
napätia alebo následkom iných prírodných katastrof

 - Poškodenie spôsobené škrabancami, zmenou 
sfarbenia, nečistotami po použití alebo nespráv-
nym uskladnením

 ■ Autorské práva
 • Táto jednotka obsahuje softvér a údaje, na ktoré 
sa vzťahujú autorské práva tretích strán, a ktoré 
sú spoločnosti SUZUKI MOTOR CORPORATION 
licencované na základe licenčnej zmluvy. Pokiaľ to 
nie je výslovne uvedené v používateľskej príruč-
ke, akékoľvek odstraňovanie, kopírovanie alebo 
úprava softvéru (vrátane aktualizácií programov 
a údajov) v tejto jednotke sú zo zákona prísne 
zakázané.

Bezpečná jazda
Na zabezpečenie bezpečnej jazdy nie je možné niekto-
ré operácie na tejto jednotke vykonávať počas jazdy.
Túto skutočnosť si dôkladne uvedomte a jazdite bez-
pečne.

 POZNÁMKA
 • Na pripojenom smartfóne sú niektoré funkcie aplikácií 

obmedzené.
 • Na displeji sa môžu vo forme dočasných okien zobra-

zovať núdzové informácie a hlásenia o aktualizácii 
údajov.
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Názvy a opis komponentov
Hlavná jednotka

1 2 3 4 6 75

1 Displej z tekutých kryštálov
2  (Tlačidlo Stlmiť)

Slúži na dočasné stlmenie zvuku. Pri opätovnom 
stlačení tlačidla sa zvuk obnoví. Pri stlačení tla-
čidla sa pozastaví prehrávanie, ak je zdroj možné 
dočasne pozastaviť. Pri opätovnom stlačení tla-
čidla sa prehrávanie obnoví. Hlasitosť prebieha-
júceho, prichádzajúceho alebo odchádzajúceho 
hovoru sa zníži. Pri opätovnom stlačení tlačidla 
sa hlasitosť obnoví na štandardnú úroveň.

3 /  (Tlačidlá Hlasitosť –/+)
Slúžia na nastavenie hlasitosti. Ak chcete hlasi-
tosť meniť kontinuálne, tlačidlo stlačte a podržte 
ho stlačené.

4  (Tlačidlo DOMOV)
Slúži na zobrazenie DOMOVSKEJ obrazovky.

5  (Tlačidlo Obľúbené)
Ak do zariadenia zaregistrujete obľúbenú položku, 
funkciu môžete aktivovať stlačením tlačidla. 
Preštudujte si „Nastavenia odkazov“ (str. 42)

6  (Tlačidlo Telefón)
Toto tlačidlo slúži na zmenu nastavení telefónneho 
hovoru. Preštudujte si „Uskutočňovanie hovoru (hands 
free)“ (str. 34)

7  (Tlačidlo Napájanie)
Tlačidlo stlačte a podržte na dočasnú deaktiváciu 
obrazovky ([Displej VYPNUTÝ]) alebo vypnutie 
jednotky ([Napájanie VYPNUTÉ]). Ak je obra-
zovka deaktivovaná alebo je vypnuté napájanie 
jednotky, pomocou tohto tlačidla môžete aktivovať 
obrazovku.

Spínače na volante
Spínače na volante môžete používať na ovládanie 
jednotky počas jazdy bez toho, aby ste museli dať 
ruky dole z volantu.

Výstraha Jazde venujte potrebnú pozornosť.

1 2

3

4

1 Spínač [MODE]
Slúži na prepínanie zdroja AV.
Ak je vypnuté napájanie jednotky, pomocou tohto 
spínača môžete aktivovať obrazovku.
Spínač podržte stlačený, ak chcete prepnúť zo-
brazenie navigačnej obrazovky a audio obrazovky. 
(Len na modeloch s funkciou navigácie)

 POZNÁMKA
 • Počas prebiehajúceho navádzania trasy pomocou 

funkcie Apple CarPlay alebo v prípade, ak bola 
naposledy zobrazená mapa z funkcie Apple CarPlay, 
toto tento spínač podržte stlačený, ak chcete prepnúť 
zobrazenie medzi DOMOVSKOU obrazovkou alebo 
obrazovkou zdroja AV a mapou Apple CarPlay.

2 Spínače [+/–] (hlasitosť)

3 Spínače [</>] (vzad/vpred)

Zdroj AV Stlačte spínač Stlačte a podržte 
spínač

FM/AM/
DAB

Prednastavený 
kanál nahor/nadol Automatický výber

Iné ako 
FM/AM/
DAB

Súbor alebo stopa 
nahor/nadol

Rýchle pretáčanie 
vzad/rýchle pretáča-
nie vpred (len hudba)

* Rýchle pretáčanie vzad/rýchle pretáčanie vpred nie 
je k dispozícii vo funkcii Android Auto.

4 Spínač hlasového ovládania/telefónu
Pomocou tohto spínača môžete prijať prichádza-
júci hovor cez hands free.
Pomocou tohto spínača môžete aktivovať hlaso-
vé vytáčanie. Preštudujte si „Ovládanie hlasom“ 
(str. 40).



8 | sk 

 POZNÁMKA
 • Ovládanie hlasom nie je dostupné vo všetkých 

nastaveniach jazyka.
1 2

3

4
5

6

7

1 Spínač [MODE]
Slúži na prepínanie zdroja AV.
Ak je vypnuté napájanie jednotky, pomocou tohto 
spínača môžete aktivovať obrazovku.
Spínač podržte stlačený, ak chcete aktivovať 
zobrazenie navigačnej obrazovky. (Len na mode-
loch s funkciou navigácie)

 POZNÁMKA
 • Počas prebiehajúceho navádzania trasy pomocou 

funkcie Apple CarPlay alebo v prípade, ak bola 
naposledy zobrazená mapa z funkcie Apple Car-
Play, toto tento spínač podržte stlačený, ak chcete 
prepnúť zobrazenie medzi DOMOVSKOU obrazov-
kou alebo obrazovkou zdroja AV a mapou Apple 
CarPlay.

2 Spínače [+/–] (hlasitosť)

3 Spínače [</>] (vzad/vpred)

Zdroj AV Stlačte spínač Stlačte a podržte 
spínač

FM/AM/
DAB

Prednastavený 
kanál nahor/nadol Automatický výber

Iné ako 
FM/AM/
DAB

Súbor alebo stopa 
nahor/nadol

Rýchle pretáčanie 
vzad/rýchle pretáča-
nie vpred (len hudba)

* Rýchle pretáčanie vzad/rýchle pretáčanie vpred nie 
je k dispozícii vo funkcii Android Auto.

4 Spínač stlmenia zvuku
Slúži na dočasné stlmenie zvuku. Opätovným 
stlačením spínača zrušíte stlmenie zvuku. Stla-
čením spínača počas prebiehajúceho, prichá-
dzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru znížite 
hlasitosť hovoru. Opätovným stlačením spínača 
sa hlasitosť obnoví na štandardnú úroveň.

5 Spínač na prijatie hovoru
Pomocou tohto spínača môžete prijať prichádza-
júci hovor cez hands free.
Ak spínač stlačíte inokedy ako počas prebieha-
júceho, prichádzajúceho alebo odchádzajúceho 
hovoru, zobrazí sa menu mobilného telefónu.

6 Spínač na ukončenie hovoru
Pomocou tohto spínača môžete ukončiť hovor 
cez hands free.

7 Spínač hlasového ovládania
Pomocou tohto spínača môžete aktivovať hlaso-
vé vytáčanie. Preštudujte si „Ovládanie hlasom“ 
(str. 40).

 POZNÁMKA
 • Ovládanie hlasom nie je dostupné vo všetkých 

nastaveniach jazyka.
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Základné činnosti
Zapnutie a vypnutie 

napájania
Jednotka sa automaticky zapne po prepnutí spínača 
motora do režimu PRÍSLUŠENSTVO alebo ZAP. 
Jednotka sa automaticky vypne po prepnutí spínača 
motora do režimu VYP.

Používanie dotykovej obrazovky
Dotyk

Potiahnutie

Rýchle potiahnutie

Roztiahnutie/stiahnutie prstov

 

Zobrazenie zostávajúcej časti 
zoznamu v spodnej časti 

obrazovky

Stlačte  alebo , ak sa chcete zobrazene v 
zozname posúvať nahor alebo nadol.

 POZNÁMKA
 • Potiahnutím obrazovky alebo posuvnej lišty ju môžete 

posúvať nahor alebo nadol.

Návrat na obrazovku
 v ľavom hornom rohu obrazovky: Slúži na návrat 

na predchádzajúcu obrazovku.

 v pravom hornom rohu obrazovky: Slúži na 
návrat na DOMOVSKÚ obrazovku, obrazovku s 
mapou (len na modeloch s funkciou navigácie) alebo 
obrazovku so zdrojom AV, ak bola operácia aktivova-
ná jednoduchým stlačením.

Z obrazovky, ktorá sa zobrazila následkom ovládania 
obrazovky s menu mobilného telefónu, sa však môže-
te vrátiť len na obrazovku s menu mobilného telefónu.
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DOMOVSKÁ obrazovka a menu
DOMOVSKÁ obrazovka

DOMOVSKÁ obrazovka slúži ako vstupná brána pre 
všetky funkcie a nastavenia jednotky. 

 ■ Modely s funkciou navigácie
1

4 5 6 7 98 1110 12

2 3

 ■ Modely bez funkcie navigácie
8

13 14 15 7 9 10 11 12

2 3

 ■ Počas navádzania trasy 
pomocou Apple CarPlay

 POZNÁMKA
 • Uvedené body sa vzťahujú len na modely kompati-

bilné s funkciou navigácie.

5 7 98 111017 12

2 316

1 Priestor na zobrazenie mapy
Zobrazuje obrazovku s polohou vozidla. Počas 
prebiehajúceho navádzania trasy sa zobrazuje 
aj vzdialenosť k nasledujúcemu navádzaciemu 
bodu a smer jazdy. Dotykom aktivujete zobraze-
nie obrazovky s mapou.

2 Dátum/čas a stavové ikony
Slúžia na zobrazenie nastaveného dátumu a 
času, a na zobrazenie ukazovateľa stlmenia 
zvuku počas hovoru eCall, ukazovateľa aktívneho 
pripojenia Bluetooth/Wi-Fi a ukazovateľa preruše-
nia dopravnými správami TA.

3 Priestor na zobrazenie zdroja AV
Počas prehrávania sa v tomto priestore zobrazujú 
informácie o zdroji AV. Dotykom aktivujete zobra-
zenie obrazovky s prehrávaním.
Na prepínanie medzi stopami, súbormi, kanálmi 
atď. stlačte  alebo . Na aktiváciu rých-
leho pretáčania vzad/rýchleho pretáčania vpred 
tlačidlo stlačte a podržte.

4 Skrátená voľba pre navigáciu 1
Preštudujte si „Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky“ (str. 13)

 POZNÁMKA
 • Túto funkciu nie je možné používať počas navá-

dzania trasy pomocou Apple CarPlay.

5 Navigačné menu

6 Skrátená voľba pre navigáciu 2
Preštudujte si „Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky“ (str. 13)

 POZNÁMKA
 • Túto funkciu nie je možné používať počas navá-

dzania trasy pomocou Apple CarPlay.

7 Smartphone Link
Slúži na zobrazenie obrazovky Apple CarPlay/An-
droid Auto. Ak nie je pripojený smartfón, zobrazí 
sa hlásenie, ktoré vás vyzve, aby ste ho pripojili.

8 Priestor na zobrazenie informácií 
o vozidle
Preštudujte si „Zobrazenie informácií o vozidle“ 
(str. 31)

9 Nastavenia
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10 Skrátená voľba AV 1
Preštudujte si „Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky“ (str. 13)

11 AV menu

12 Skrátená voľba AV 2
Preštudujte si „Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky“ (str. 13)

13  Tok energie (alebo Nastavenia 
vozidla)
Preštudujte si „Tok energie“ (str. 32)
Preštudujte si „Nastavenia vozidla“ (str. 52)

14 História kilometrov
Preštudujte si „Hist. Km počas jazdy“ (str. 32)

15 História tankovania
Preštudujte si „História intervalov tankovania“ 
(str. 32)

16  Priestor na zobrazenie mapy 
Apple CarPlay
Zobrazuje vzdialenosť k nasledujúcej lokalite, 
smer jazdy, názov cesty a informácie o jazdnom 
pruhu. Dotykom aktivujete zobrazenie obrazovky 
s mapou Apple CarPlay.

 POZNÁMKA
 • Informácie sa nemusia zobrazovať na križovatke.

17 Mapa
Slúži na zobrazenie obrazovky s mapou.

Navigačné menu

Metóda zobrazovania:  (Tlačidlo DOMOV) →  (MENU)

 POZNÁMKA
 • Položky v menu a ich poradie závisí od príslušnej kra-

jiny a regiónu, v ktorom sa nachádzate.
 • Pri prvom vyhľadávaní cieľa cesty na modeli, ktorý 

obsahuje väčšie množstvo krajín, sa zobrazí obrazov-
ka s výzvou na výber krajiny.

 • Na zmenu zvolenej krajiny stlačte položku Krajina 
zobrazenú na obrazovke s vyhľadávaním v prípade 
položiek Adresa, PSČ, Podľa názvu, Voľ.slová a 
Kategórie.

1 2 3 64 5

7 8 9 10 11 12 13 14

1 Adresa
Vyhľadávanie zvolenej adresy.

2 Poštové smerovacie číslo
Vyhľadávanie zadaného poštového smerovacie-
ho čísla.

3 Podľa názvu
Vyhľadávanie zadaného názvu POI.

4 Voľ.slová
Vyhľadávanie zadaného kľúčového slova. Vyhľa-
dávanie je možné filtrovať na základe špecifikácie 
oblasti.

5 Nastavenia odkazov
Preštudujte si „Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky“ (str. 13)

6 História
Vyhľadávanie v lokalitách zadaných ako cieľ 
cesty alebo trasový bod.

7 Kategórie
Vyhľadávanie v POI zo zvolenej kategórie.

8 Nastavenia

9 POI v okolí
Vyhľadávanie špecifického POI v okolí vášho 
vozidla alebo v okolí cieľa cesty.

10 Súradnice
Vyhľadávanie zadanej zemepisnej šírky a dĺžky.

11 Upraviť trasu
Úprava trasy.
Preštudujte si „Úprava trasy“ (str. 19)

12 Obľúbené
Vyhľadávanie v obľúbených položkách.
Preštudujte si „Registrácia/úprava lokalít“ (str. 21)

13 Odstrániť trasu
Odstránenie aktuálnej trasy, na ktorej prebieha 
navádzanie.

14 Domov
Zaregistrovanie adresy vášho domova alebo 
vyhľadanie trasy do vášho domova.
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AV menu

Metóda zobrazovania:  (Tlačidlo DOMOV) →  (MENU)

 POZNÁMKA
 • Položky v menu a ich poradie závisí od príslušnej kra-

jiny a regiónu, v ktorom sa nachádzate.

 ■ Modely s DAB
1

6 7 8 9

2 3 4 5

 ■ Modely bez DAB
1

6 7 8

2 4 9 5

1 FM
Preštudujte si „Počúvanie rádia (FM/AM)“ (str. 24)

2 AM
Preštudujte si „Počúvanie rádia (FM/AM)“ (str. 24)

3 DAB
Preštudujte si „Počúvanie digitálneho rádia (DAB)“ 
(str. 25)

4 Nastavenia odkazov
Preštudujte si „Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky“ (str. 13)

5 Bluetooth
Preštudujte si „Používanie Bluetooth Audio“ 
(str. 28)

6 USB
Preštudujte si „Používanie pamäťovej jednotky USB 
na zariadení Android™“ (str. 29)

7 iPod
Slúži na prehrávanie hudobných súborov na 
zariadení iPod/iPhone. Preštudujte si „Používanie 
zariadenia iPod“ (str. 26)

8  Smartphone Link
Slúži na aktiváciu Apple CarPlay/Android Auto. 
Preštudujte si „Používanie systému Apple CarPlay“ 
(str. 37), 
Preštudujte si „Používanie systému Android Auto™“ 
(str. 39)

9 AV OFF
Slúži na vypnutie zdroja AV.

Menu Nastavenia

Metóda zobrazovania:  (Tlačidlo DOMOV) →  (Nastavenia)

Kľúč Popis
Na tomto mieste je možné meniť nasta-
venia systému, napríklad nastavenia 
displeja a nastavenia hlasitosti. Preštu-
dujte si „Systémové nastavenia“ (str. 41)

Na tomto mieste je možné meniť nasta-
venia funkcie navigácie.

Na tomto mieste je možné meniť na-
stavenia zobrazovania mapy a polohy 
vozidla.
Na tomto mieste je možné meniť 
nastavenia funkcií zvuku. Preštudujte si 
„Nastavenia zvuku a videa“ (str. 49)

Na tomto mieste je možné meniť nasta-
venia Bluetooth a Wi-Fi. Preštudujte si 
„Nastavenia Bluetooth®/Wi-Fi“ (str. 51)

Na tomto mieste je možné meniť nasta-
venia vozidla. Preštudujte si „Nastavenia 
vozidla“ (str. 52)

 POZNÁMKA

 •  a  sa zobrazujú len na modeloch s funkciou 
navigácie.
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Menu mobilného telefónu

Metóda zobrazovania:  (Tlačidlo Telefón)

 POZNÁMKA
 • Nezobrazuje sa, pokiaľ nie je nastavené pripojenie 

Bluetooth. Ak potrebujete detailné informácie o na-
stavení Bluetooth, Preštudujte si „Pripojenie zariadenia 
kompatibilného s Bluetooth“ (str. 53).

Kľúč Popis

Rýchle volanie telefónnych čísel ulože-
ných na zozname rýchlych predvolieb.

Slúži na zobrazenie kontaktov z aktuálne 
pripojeného mobilného telefónu, aby ste 
mohli zatelefonovať na vybrané telefónne 
číslo.

Slúži na zobrazenie zoznamu s histó-
riou prichádzajúcich a odchádzajúcich 
hovorov, aby ste mohli zatelefonovať na 
vybrané telefónne číslo.

Slúži na zobrazenie obrazovky so zadá-
vaním telefónneho čísla, ktoré môžete 
zadať pomocou numerickej klávesnice a 
následne naň zatelefonovať.

Slúži na zobrazenie obrazovky s menu 
Nastavenia.

Zmena motívu obrazovky
Na pozadí DOMOVSKEJ obrazovky a obrazovky s 
AV menu môžete použiť tri rôzne motívy: S vrstvami, 
Základná a Kryštálová. Toto nastavenie môžete 
zmeniť pomocou funkcie [Prepnúť motív obrazovky] 
v systémových nastaveniach. Preštudujte si „Systémo-
vé nastavenia“ (str. 41)

Zmena polohy priestoru na 
zobrazovanie

Prstom pohnite doľava alebo doprava po priestore na 
zobrazenie mapy, priestore na zobrazenie informácií 
o vozidle alebo priestore na zobrazenie zdroja AV, aby 
ste zmenili ich polohu.

Prispôsobenie DOMOVSKEJ 
obrazovky

V navigačnom menu (len na modeloch s funkciou 
navigácie) a AV menu je možné zmeniť dve položky.
Ako príklad uvádzame postup na zmenu skrátenej 
voľby AV 1 z FM na Bluetooth.

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) → 
 (MENU) → [Nastavenia odkazov] v 

uvedenom poradí.

2. Stlačte [FM].

 • Položka [FM] sa zvýrazní.

3. Stlačte [Bluetooth] a následne [OK].

 • Skrátená voľba AV 1 sa zmení z FM na 
Bluetooth na DOMOVSKEJ obrazovke.
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Ako čítať mapy 
Obrazovka s polohou vozidla

1 2 3 4

5 76 8 9 10 11 12
1 Zmena zobrazenia

Slúži na zobrazenie obrazovky s navádzaním trasy.
2 Prepnutie súbežných ciest

Táto položka sa zobrazuje vtedy, keď sa s vozidlom 
pohybujete na diaľnici, vedľa ktorej vedie súbežná 
cesta. Tlačidlo stlačte vtedy, keď sa ikona s polohou 
vozidla zobrazuje na súbežnej ceste.

3 Informácie o dopravnej zápche/
riadení dopravy

4 Zmena mierky mapy
5 Aktuálny čas
6 Stavová lišta

Ikona Popis
Táto ikona sa zobrazuje vtedy, keď je akti-
vované prerušenie dopravnými správami TA 
na mieste pokrytia stanice FM, ktorá vysiela 
signál rádiového informačného systému.
Preštudujte si „Nastavenia rádia“ (str. 49)

Táto ikona sa zobrazuje po nadvia-
zaní pripojenia cez Bluetooth. Zmena 
farby na šedú ( ) po odpojení pripo-
jenia cez Bluetooth.

 Táto ikona signalizuje zostávajúcu 
úroveň elektrickej energie v batérii 
zariadenia pripojeného cez Bluetooth 
(hands free) a jeho silu signálu.

Táto ikona sa zobrazuje po nadviaza-
ní pripojenia cez Wi-Fi. Zmena farby 
na šedú ( ) po odpojení pripojenia 
cez Wi-Fi.

Táto ikona sa zobrazí po stlmení 
zvuku.

Táto ikona sa zobrazí počas prebie-
hajúceho hovoru eCall.

7 Ikona smeru
Slúži na zmenu orientácie zobrazenia mapy.

8 Zobrazenie navigačného menu
9 Informačné okno

Stláčaním tejto položky sa zobrazenie bude meniť 
v poradí: názov lokality, názov cesty, na ktorej sa 
nachádzate, geografické súradnice a informácie 
o zdroji AV.

10 Zobrazenie rýchlostného obmedzenia
Zobrazenie informácií o rýchlostnom obmedzení
Slúži na zobrazenie informácií o rýchlostnom 
obmedzení na cestnom úseku, po ktorom sa 
aktuálne pohybujete.
Informácie o rýchlostnom obmedzení sú uložené 
v mapových podkladoch.

Bezpečnosť na cestách
Informácie o rýchlostnom obmedzení sú určené 
len ako doplnkové pomocné informácie pre vodi-
ča a nemusia byť presné. Vodič je vždy zodpo-
vedný za jazdu v súlade s reálnym dopravným 
značením a za bezpečné ovládanie vozidla.

 POZNÁMKA
 • Informácie o rýchlostnom obmedzení sa nebudú 

zobrazovať, ak tieto informácie nie sú k dispozícii 
v mapových podkladoch pre príslušný cestný 
úsek. Táto funkcia zároveň nemusí poskytovať 
presné informácie v prípade inštalácie dočasného 
rýchlostného obmedzenia alebo úpravy rýchlost-
ného obmedzenia na ceste kvôli prebiehajúcim 
prácam, poveternostným podmienkam alebo z 
iného dôvodu.

 • Informácie o rýchlostnom obmedzení sa budú 
vždy zobrazovať v merných jednotkách, ktoré ste 
zvolili v systémových nastaveniach bez ohľadu na 
merné jednotky v krajine.

 • Informácie o rýchlostnom obmedzení sa budú 
zobrazovať len v režime zobrazenia mapy. V 
jednotke sa budú zobrazovať len informácie o 
rýchlostnom obmedzení – to znamená, že v jed-
notke sa nebudú zobrazovať žiadne iné dopravné 
informácie, napr. upozornenie na zákaz predbie-
hania alebo dopravnú značku STOP.

 • Ak sa informácie o rýchlostnom obmedzení zobra-
zujú na informačnom displeji vozidla, informácie o 
rýchlostnom obmedzení sa nebudú zobrazovať na 
tejto jednotke. Jednotlivé funkcie združeného mera-
ča sú uvedené v používateľskej príručke k vozidlu.

11 Informácie o vozidle
Preštudujte si „Zobrazenie informácií o vozidle“ 
(str. 31)

12 Prepínanie obrazovky so zdrojom AV

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Obrazovka s polohou vozidla 
počas prebiehajúceho 

navádzania trasy
1

1 Informácie o trase

 ■ Zobrazenie obrazovky s 
navádzaním trasy
1 2 3

4
1 Očakávaný čas príchodu

2 Zmena zobrazenia
Slúži na návrat na obrazovku s polohou vozidla.

3 Zoznam navádzacích bodov na trase

4 Najbližší navádzací bod

 POZNÁMKA
 • Počas jazdy dodržiavajte príslušné dopravné 

značenie.

Funkcie počas prebiehajúceho 
navádzania trasy

Navádzanie do križovatky
Táto položka sa zobrazuje počas približovania ku 
križovatke.

 POZNÁMKA
 • Nastavenie Zobraziť obrázok navádzacieho bodu 

prepnite na [ZAP]. Preštudujte si „Zobraziť zväčšený 
navádzací bod“ (str. 45).

 • Stlačením  môžete deaktivovať navádzanie do 
križovatky. Stlačením  môžete opäť aktivovať navá-
dzanie do križovatky.

1 2

1 Informácie o jazdných pruhoch

 POZNÁMKA
 • Navádzanie pre autobusové jazdné pruhy je 

prázdne.

2 Vzdialenosť do navádzacieho bodu

Hlasové navádzanie
Vodič je navádzaný hlasovo, keď sa priblíži k nasledu-
júcim lokalitám.

 • Zbiehanie jazd-
ných pruhov

 • Nebezpeč-
né miesta

 • Školské 
zóny

* Hlasové navádzanie sa aktivuje vtedy, keď je nasta-
vené na [ZAP].

Preštudujte si „Navádzanie pre spojovacie body“ (str. 46)
Preštudujte si „Zobraziť lokality blízko trasy“ (str. 48)
Preštudujte si „Varovanie na oblasť školy“ (str. 46)

Zvykový efekt
Počas približovania sa k uloženej obľúbenej položke 
zaznie zvukový efekt.
Preštudujte si „Úprava obľúbených položiek“ (str. 21)

Hlasové navádzanie o smere jazdy
Hlasové navádzanie sa generuje v závislosti od jazd-
ných podmienok a rýchlosti vozidla.

Automatické opätovné vyhľadanie trasy
Slúži na vyhľadanie trasy v prípade opustenia trasy, 
na ktorej aktuálne prebieha navádzanie.

Dynamické navádzanie trasy
Slúži na zobrazenie novej trasy v prípade výskytu do-
pravnej zápchy alebo dopravného obmedzenia, napr. 
obmedzenia jazdných pruhov alebo cestnej uzávery.

 POZNÁMKA
 • Ak je na ceste cestná uzávera, navádzanie sa poskyt-

ne len po novej trase.
 • Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Priblíženie k diaľničnej križovatke
Počas približovania k diaľničnej križovatke sa zobrazí 
názov vášho smeru.

 POZNÁMKA
 • Nastavenie Zobraziť obrázok navádzacieho bodu 

prepnite na [ZAP]. Preštudujte si „Zobraziť obrázok navá-
dzacieho bodu“ (str. 45).
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Práca s mapou
Posúvanie mapy

Obrazovku mapy môžete posúvať dotykom, ťahom 
alebo posunom prstu.
Mapu alebo kurzor môžete presunúť na POI alebo 
logo, ak si chcete prezrieť jeho detailné informácie.

 POZNÁMKA
 • Obrazovku s mapou stlačte a podržte, ak chcete 

mapu posunúť v smere dotyku. Čím ďalej sa mapy 
dotknete od kurzora v strede obrazovky, tým rýchlej-
šie sa bude posúvať. Počas posúvania môžete pre-
sunúť prst dotýkajúci sa obrazovky na zmenu smeru 
alebo rýchlosti posúvania.

Ako čítať obrazovku počas 
posúvania

1 2 3

4 5 86 7 9 1110

1 Upraviť
Slúži na detailné nastavenie polohy kurzora.

2  (Poloha vozidla)
Slúži na návrat na mapu s polohou vozidla.

3 Prid. Domov/Nahradiť Domov
Miesto označené zameriavacím kurzorom alebo 
krížovým kurzorom môžete zaregistrovať ako 
domov. Miesto, ktoré je už zaregistrované ako 
domov, môžete upraviť.

4 Zameriavací kurzor
Slúži na zobrazenie informácií o POI a RDS-TMC.

5 Krížový kurzor
Slúži na zobrazenie informácií o lokalite.

6 Zoznam
Slúži na zobrazenie zoznamu, ak sa v blízkosti 
alebo v rámci tej istej ikony vyskytujú informácie 
o viacerých cieľoch alebo budovách.

7 Vzdušná vzdialenosť od polohy 
vozidla

8 Informácie
Slúži na zobrazenie detailných informácií o lokalite.

9 Pridať túto lokalitu
Slúži na zaregistrovanie miesta označeného za-
meriavacím kurzorom alebo krížovým kurzorom.

10 Ísť tam
Slúži na nastavenie miesta označeného zame-
riavacím kurzorom alebo krížovým kurzorom ako 
cieľ cesty alebo trasový bod.

11 Nájsť POI v okolí
Slúži na vyhľadanie POI v okolí stredového bodu 
polohy zameriavacieho alebo krížového kurzora.

Úprava polohy vozidla

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  
 (Nastavenia) → [Upraviť polohu 

vozidla] v uvedenom poradí.

2. Stlačte [Upraviť].

3. Stláčaním šípok zarovnajte kurzor s 
aktuálnou polohou vozidla a následne 
stlačte [OK].

4. Stlačte šípky na rotáciu vľavo/vpravo 
na nastavenie orientácie vozidla a 
následne stlačte [OK].

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Ako vyhľadať lokalitu 
Z navigačného menu je možné vykonávať rôzne typy vyhľadávania. Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11)

Vyhľadávanie podľa adresy
Zadajte Mesto, Ulicu a číslo domu lokality alebo POI, 
ktoré hľadáte.

 POZNÁMKA
 • Ak existuje viacero Miest, Ulíc alebo čísel domov na 

základe zadaného reťazca, tieto alternatívne možnos-
ti sa budú zobrazovať počas zadávania.

 • Po zadaní informácií sa zobrazí obrazovka s mapou.
 • V závislosti od výsledkov vyhľadávania je možné 

niektoré kroky preskočiť.

Vyhľadávanie podľa názvu
Zadajte názov lokality alebo POI, ktoré hľadáte.

 POZNÁMKA
 • Zadať je možné vždy len nasledujúci znak, ktorý je 

uložený v zaznamenaných údajoch.
 • Pri hľadaní lokality alebo POI nemusíte zadať ich celý 

názov.

Vyhľadávanie podľa 
kľúčového slova

Pri hľadaní lokality alebo POI zadajte akýkoľvek alfa-
numerický reťazec.

Vyhľadávanie podľa PSČ
Vyhľadávanie sa automaticky aktivuje po zadaní všet-
kých číslic PSČ.

 POZNÁMKA
 • Vyhľadávať podľa PSČ môžete len v krajinách, kde 

sa PSČ používa.
 • Ak existuje viacero alternatívnych možností, zobrazí sa ich 

zoznam.

Vyhľadávanie podľa súradníc
Zadajte zemepisnú šírku a dĺžku.

 POZNÁMKA
 • V položke [Formát] zvoľte metódu zadávania [DMS (St. 

min. sek.)], [DM (St. min.)] alebo [DD (Desatinné st.)].

Nájsť POI v okolí
Slúži na vyhľadanie POI v okolí vášho vozidla, pozdĺž tra-
sy, v blízkosti cieľa cesty alebo v blízkosti trasového bodu.

 POZNÁMKA
 • Ak bola zadaná trasa, zobrazí sa obrazovka na výber 

oblasti, v ktorej chcete vyhľadať POI.
 • Ak trasa nebola zadaná, POI sa budú vyhľadávať v 

blízkosti aktuálnej polohy vozidla.
 • Pri vyhľadávaní POI sa na mape zobrazí logo vyhľa-

dávanej kategórie POI. Po stlačení tlačidla [Odstrániť 
vyhľadané ikony] sa z mapy zmažú ikony POI, ktoré 
sú na nej zobrazené.

 •  sa zobrazuje u tých kategórií POI, ktoré už boli 
zvolené.

Vyhľadávanie podľa kategórií
Na filtrovanie lokalít zvoľte kategóriu, podľa ktorej 
chcete vyhľadávať, napr. kategóriu POI.

 POZNÁMKA
 • Pri vyhľadávaní POI sa na mape zobrazí logo vyhľa-

dávanej kategórie POI.

Vyhľadávanie v obľúbených 
položkách

Vyhľadávanie v obľúbených lokalitách, ktoré boli zare-
gistrované do jednotky.

Vyhľadávanie v histórii
Vyhľadávanie v lokalitách zadaných ako cieľ cesty 
alebo trasový bod.

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Nastavenie trasy 
Vyhľadajte lokalitu a stlačte tlačidlo [Spustiť navádzanie], čím sa aktivuje obrazovka Spustiť navádzanie.

 POZNÁMKA
 • Ak ste už zadali trasu, špecifikujte, či chcete, aby sa vy-

hľadaná lokalita použila ako cieľ cesty alebo trasový bod.

Ako čítať obrazovku Spustiť 
navádzanie

1 32

6 7 8 94 5
1 Zobrazenie podmienok vyhľadávania

2 Vzdialenosť a čas do cieľa cesty

3 Zmazanie výsledkov vyhľadávania

4 Potvrdenie trasy 
Skontrolujte si trasu, sekčné vzdialenosti do kľú-
čových bodov po trase, a spustite simuláciu trasy 
posunom po obrazovke s mapou.

5 Mapa 6 trás
Stlačte číslo [1] až [6] na výber až šiestich trás do 
cieľa cesty a skontrolujte si ich na mape.

 POZNÁMKA
 • Ak ste zadali trasový bod, vyhľadá sa len jedna 

trasa.
 • Na vyhľadanej trase sa môžu zobraziť nasledujú-

ce ikony.
 - : Trasa s najkratšou vzdialenosťou
 - : Trasa s najkratším časom jazdy
 - : Trasa bez cestných poplatkov

6 Zoznam 6 trás
Stlačte číslo [1] až [6] na výber až šiestich trás do 
cieľa cesty a skontrolujte si vzdialenosť a čas jazdy.

 POZNÁMKA
 • Ak ste zadali trasový bod, vyhľadá sa len jedna 

trasa.
 • Na vyhľadanej trase sa môžu zobraziť nasledu-

júce ikony.
 - : Trasa s najkratšou vzdialenosťou
 - : Trasa s najkratším časom jazdy
 - : Trasa bez cestných poplatkov

7 Voľby trasy
Slúži na dočasnú zmenu vyhľadávacích pod-
mienok pre trasu do cieľa cesty a zopakovanie 
vyhľadávania.

8 Prejazdy
Slúži na pridávanie alebo mazanie trasových 
bodov.

9 Spustiť navádzanie 
Slúži na spustenie navádzania trasy do cieľa 
cesty.

Nastavenie vyhľadanej lokality 
ako cieľa cesty pomocou 

NaviBridge

Výstraha
Z bezpečnostných dôvodov by vodič 
nemal ovládať jednotku počas jazdy. 
Ak vodič nebude vnímať dopravnú 
situáciu, môže spôsobiť nehodu.

Na webovej stránke NaviBridge sú uvedené detailné 
pokyny na inštaláciu a prevádzku systému NaviBridge.  
https://www.navicon.com/navibridge/en/support#

1. iPhone alebo smartfón s nainštalovanou 
aplikáciou NaviBridge prepojte s 
jednotkou cez Bluetooth.
Zariadenie iPhone je možné prepojiť pomocou Bluetooth 
alebo kábla USB.
Preštudujte si „Pripojenie zariadenia kompatibilného 
s Bluetooth“ (str. 53)

2. Spustite aplikáciu NaviBridge na iPhone 
alebo smartfóne a aktivujte zobrazenie 
obrazovky s mapou.
Obrazovka s mapou NaviBridge sa synchronizuje s obra-
zovkou s mapou v jednotke.

3. Vyhľadajte lokalitu v NaviBridge a 
odošlite ju do jednotky ako cieľ cesty 
alebo trasový bod.
Cieľ cesty a trasové body sa odošlú do jednotky a aktivuje 
sa možnosť zadať trasu.

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Úprava trasy 
Po zadaní trasy je možné vykonať jej úpravu alebo pridať trasové body atď.

Zmena vyhľadávacích 
podmienok pre trasu

Vyhľadávacie podmienky pre trasu je možné zmeniť. 
* Preštudujte si „Nastavenia navigácie“ (str. 44), 
kde sú uvedené detailné informácie o jednotlivých 
podmienkach.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Upraviť trasu].

3. Stlačte [Voľby trasy].

4. Stlačte vyhľadávaciu podmienku, 
ktorú chcete zmeniť.

5. Stlačte [Spustiť výpočet].
 • Vyhľadávanie trasy sa zopakuje a zobrazí sa 
obrazovka Spustiť navádzanie.

Pridávanie trasových bodov
Trasové body je možné pridávať.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Upraviť trasu].

3. Stlačte [Prejazdy].

4. Stlačte [+].

5. Stlačte metódu vyhľadávania pre 
pridávaný trasový bod.

6. Stlačte [OK].
 • Vyhľadaný trasový bod sa pridá. Trasové body 
môžete pridávať stláčaním [+] na opakovanie 
vyhľadávania trasových bodov.

7. Stlačte [Spustiť výpočet].
 • Vyhľadá sa jedna trasa, ktorá vedie špecifikova-
nými trasovými bodmi, a zobrazí sa obrazovka 
Spustiť navádzanie.

 POZNÁMKA
 • Špecifikovať môžete až 10 trasových bodov.
 • Medzi už prejdené trasové body nemôžete pridať 

ďalší.
 • Detailné informácie si môžete prezrieť po stlačení 

pridaného trasového bodu.
 • Funkciu [Zoradiť] môžete použiť na zoradenie 

cieľov cesty a trasových bodov.
 • Pomocou funkcie [Odstrániť] môžete odstrániť 

trasový bod.

Blokovanie trás
V zariadení môžete špecifikovať cesty, ktorým sa 
chcete vyhnúť na trase do cieľa cesty.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Upraviť trasu].

3. Stlačte [Blokovaná trasa].

4. Zvoľte začiarkavacie políčka 
zodpovedajúce bodom na trase, 
ktoré chcete zablokovať.

5. Stlačte [OK].
 • Aktivuje sa vyhľadávanie trasy, ktorej súčasťou 
nebudú zvolené body.

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Vynechávanie trasových 
bodov

Trasové body je možné vynechať.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Upraviť trasu].

3. Stlačte [Presk.tras.b.].
 • Vyhľadá sa jedna trasa, na ktorej sa vynechá 
nasledujúci zadaný trasový bod, a zobrazí sa 
obrazovka Spustiť navádzanie.

Kontrola trasy
Trasu je možné vopred skontrolovať.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Upraviť trasu].

3. Stlačte [Potvrdenie trasy].

4. Stlačte [Posúvanie trasy], [Informácie o 
trase] alebo [Spustiť ukážku].
 • [Posúvanie trasy] 
Na obrazovke s mapou sa môžete posúvať a 
skontrolovať si tak zvolenú trasu.

 • [Informácie o trase] 
Skontrolovať si môžete aj názvy a vzdialenosti 
medzi hlavnými bodmi na trase.

 • [Spustiť ukážku] 
Na kontrolu trasy môžete použiť aj simulovaný 
prechod trasou.

Vyhľadanie inej trasy
Vyhľadať môžete alternatívnu trasu. V prípade vyhľa-
dania alternatívnej trasy sa zobrazí vzdialenosť a čas 
potrebný na dosiahnutie cieľa cesty pomocou novej 
trasy a pôvodnej trasy.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Upraviť trasu].

3. Stlačte [Iná trasa].

4. Stlačte [Nová trasa] alebo [Aktuálna 
trasa].

 POZNÁMKA
 • V istých prípadoch jazda po inej trase môže trvať 

dlhšie ako jazda po pôvodnej trase. V takomto 
prípade sa na displeji zobrazí hlásenie, že iná 
trasa nebola nájdená.

Nastavenie zablokovaných 
oblastí

Ak pred zadaním trasy do jednotky zaregistrujete 
zablokovanú oblasť (lokalita a rozloha), vyhľadá sa 
taká trasa, ktorá nebude prechádzať zablokovanou 
oblasťou.

 POZNÁMKA
 • Zaregistrovať môžete až 10 zablokovaných oblastí.
 • V závislosti od podmienok je možné zadať trasu, 

ktorá prechádza aj cez zablokovanú oblasť.

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , 
kde sú uvedené detailné informácie o metóde 
zobrazovania.

2. Stlačte [Nastavenia].
 • Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami navigá-
cie.

3. Stlačte  (kartu) → [Zablokovaná 
oblasť] v uvedenom poradí.
 • Pri registrácii prvej zablokovanej oblasti sa 
zobrazí obrazovka na zaregistrovanie novej 
zablokovanej oblasti. 
Pri registrácii druhej alebo následnej zabloko-
vanej oblasti sa zobrazí obrazovka so zabloko-
vanou oblasťou.

 • [Pridať] 
Pomocou tejto funkcie môžete zaregistrovať 
novú zablokovanú oblasť.

 • [Upraviť] 
Táto funkcia slúži na zmenu plochy zaregistro-
vanej zablokovanej oblasti.

 • [Odstrániť] 
Zaregistrovanú zablokovanú oblasť môžete 
odstrániť.



sk | 21

Registrácia/úprava lokalít
Zaregistrovaním často navštevovaných miest a miest, ktoré si chcete uložiť do pamäte, je možné zadať cieľ cesty alebo trasový bod len pomocou niekoľkých jednoduchých krokov.

Registrácia obľúbenej položky

1. Aktivujte obrazovku Navigačné menu.
 • Preštudujte si „Navigačné menu“ (str. 11) , kde sú 
uvedené detailné informácie o metóde zobrazovania.

2. Stlačte [Obľúbené].

3. Stlačte [Pridať].

4. Stlačte požadovanú metódu 
vyhľadávania pre obľúbenú položku, 
ktorú chcete zaregistrovať.
 • Preštudujte si „Ako vyhľadať lokalitu“ (str. 17)

5. Stlačte [Pridať túto lokalitu].
 • Zobrazia sa registrované detaily, ktoré sa ná-
sledne zaregistrujú ako nová obľúbená položka.

 POZNÁMKA
 • Uložiť môžete až 300 obľúbených položiek 

(301 vrátane Domova).
 • Z pamäťovej jednotky USB je možné naimportovať 

až 800 informácií o lokalitách pomocou funkcie 
[Importovať]. Preštudujte si „Vytvorenie súboru s lo-
kalitami na naimportovanie do tejto jednotky“ (str. 22)

Úprava obľúbených položiek

1. Aktivujte obrazovku Obľúbené.
 • Preštudujte si „Registrácia obľúbenej položky“ 
(str. 21)

2. Stlačte [Upraviť].

3. Stlačte [Upraviť obľúbené položky].

4. Stlačte lokalitu, ktorú chcete upraviť, 
a následne stlačte [OK].

5. Stlačte položku, ktorú chcete upraviť.
 • [Meno]

Názov je možné upraviť.
 • [Telefónne číslo]

Telefónne číslo je možné upraviť.
 • [Ikony]

Nastaviť je možné ikony, ktoré sa zobrazujú 
na mape.

 • [Zvukové efekty]
Nastaviť je možné zvukový efekt, ktorý sa pre-
hrá počas približovania k obľúbenej položke.

 • [Vyberte smer]
Nastaviť je možné smer jazdy, počas ktorého 
sa prehrá zvukový efekt.

 • [Upraviť polohu]
Polohu obľúbenej lokality je možné upraviť.

 • [Odstrániť obľúbené položky]
Domov alebo obľúbené položky môžete od-
strániť.

Import obľúbených položiek 
z pamäťovej jednotky USB

Import informácií o lokalite z pamäťovej jednotky USB.
Preštudujte si „Vytvorenie súboru s lokalitami na naim-
portovanie do tejto jednotky“ (str. 22)

1. Aktivujte obrazovku Obľúbené.
 • Preštudujte si „Registrácia obľúbenej položky“ 
(str. 21)

2. Stlačte [Importovať].
3. Stlačte [Imp. POI].
4. Stlačte [Áno].

 POZNÁMKA
 • Ak počas importu počet uložených zaregistro-

vaných lokalít presiahne 800, následné údaje o 
obľúbených položkách sa nenaimportujú.

Odstránenie Domova alebo 
obľúbených položiek

1. Aktivujte obrazovku Obľúbené.
 • Preštudujte si „Registrácia obľúbenej položky“ 
(str. 21)

2. Stlačte [Upraviť].
3. Stlačte [Odstrániť obľúbené položky].
4. Stlačte začiarkavacie políčko pre 

Domov alebo obľúbenú položku, 
ktorú chcete odstrániť.

5. Stlačte [Odstrániť].
6. Stlačte [Áno].

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Vytvorenie súboru s lokalitami na naimportovanie do tejto jednotky
Pomocou programu Microsoft® Excel® môžete uložiť súbor vo formáte CSV do pamäťovej jednotky USB.

 POZNÁMKA
 • Súbory uložte vo formáte Unicode (UTF-8) alebo S-JIS.
 • Vytvorený súbor s lokalitami uložte do nasledujúceho priečinka.

USB pamäťová jednotka

FavoritePOI Názov súboru.csv

Zadané hodnoty

Položka Hodnota (hlavička) Reťazec znakov Vstupný formát
Názov* Name Voľný text Až 40 znakov

Zemepisná 
šírka*

MapLon Formát DEG (záznam v 
desiatkovej sústave)

Celé čísla: 2 číslice; počet číslic po desatinnej čiarke: 5 číslic

Zemepisná 
dĺžka*

MapLat Formát DEG (záznam v 
desiatkovej sústave)

Celé čísla: 3 číslice; počet číslic po desatinnej čiarke: 5 číslic

Telefónne číslo Phone od 0 do 9, *, #, -, + Až 25 znakov

Adresa Address Voľný text Až 80 znakov

Typ cesty RoadType od 0 do 1 0: Bežná cesta, 1: Spoplatnená cesta

Navádzanie po-
čas približovania 
do cieľa cesty

Sound od 0 do 4 0: Bez efektu, 1: Alarm, 2: Zvonkohra, 3: Zvon, 4: Tón uzávierky

ID ikony MarkID od 0 do 59 0: , 1: , 2: , 3: . . . 59: 
* Ikony zobrazené na obrazovke s ikonami sú usporiadané zľava doprava a každý riadok na stránke je 
očíslovaný číslom od 0. Skontrolujte si MarkID, ktoré chcete zadať na obrazovke s ikonami. 

* Požadovaná položka

Príklad:

Name MapLon MapLat Phone Address RoadType Sound MarkID
XX uložiť 1 35.71697 139.79625 0000000000 XXXXXXXX 1 1 3
XX uložiť 2 35.71698 139.79626 0000000000 XXXXXXXX 1 1 3
XX uložiť 3 35.71699 139.79627 0000000000 XXXXXXXX 1 1 3
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Zobrazenie informácií o dopravných zápchach 

Výstraha Z bezpečnostných dôvodov by vodič nemal ovládať jednotku počas jazdy. Ak vodič nebude vnímať dopravnú situáciu, môže spôsobiť nehodu.

Zobrazenie dopravných 
informácií na mape

Dopravné informácie prijímané prostredníctvom 
RDS-TMC sa automaticky zobrazujú na mape fa-
rebnou výplňou pre dopravnú zápchu a dopravnými 
informačnými ikonami.

Farebná výplň

Červený: Dopravná zápcha
Oranžový: Hustá premávka
Žltý: Riadená premávka
Zelená: Štandardná premávka

Zobrazenie obrazovky so 
správami TMC

Počas jazdy si môžete zobraziť lokalitu, kde došlo k 
príslušnej udalosti, a jej vzdialenosť od vašej aktuál-
nej polohy.

1. Stlačte ikonu s dopravnými 
informáciami na obrazovke s mapou.

 POZNÁMKA
 • Zoznam môžete nanovo zoradiť alebo obnoviť ( ), 

alebo si môžete nechať dopravné informácie prehrať.
 • Stlačte príslušnú udalosť na zobrazenie detail-

ných informácií.

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie a v regiónoch s príjmom staníc FM vysielajúcich signál RDS)
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Počúvanie rádia (FM/AM)
Príjem rádioprogramov

 ■ Prepínanie rozhlasového 
pásma

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) → 
 (MENU) → [FM] alebo [AM] v 

uvedenom poradí.
2. Stlačte [FM1], [FM2], [FM3], [AM1] alebo 

[AM2].

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.
 • Hoci sa rádiostanica zobrazuje na zozname, jej 

príjem nemusí byť možný kvôli podmienkam pros-
tredia a príjmu rádiových vĺn v aktuálnej lokalite.

 • Príjem môže byť slabý na miestach s nedostatočne 
silnými a prerušovanými rádiovými vlnami, napríklad 
v tuneloch, horských oblastiach a medzi budovami.

 ■ Výber rádiostanice zo zoznamu
1. Jednotku prepnite do príslušného 

rozhlasového pásma.

2. Stlačte rádiostanicu na zozname.

 ■ Automatický výber rádiostanice
1. Jednotku prepnite do príslušného 

rozhlasového pásma.

2. Stlačte a podržte  / .
 • Frekvencia sa začne kontinuálne prehľadávať. 
V prípade naladenia prijímateľnej rádiostanice 
sa automaticky aktivuje jej príjem.

 ■ Manuálny výber rádiostanice
1. Jednotku prepnite do príslušného 

rozhlasového pásma.

2. Stlačte  / .
 • Frekvencia sa začne prehľadávať po stlačení 
tlačidla.

Ukladanie rádiostaníc do 
predvolieb

Do jednotky je v každom pásme možné zaregistrovať až šesť 
rádiostaníc. Zaregistrované stanice sa zobrazia na zozname.

 ■ Automatická registrácia na 
zoznam (automatické uloženie)

1. Jednotku prepnite do príslušného 
rozhlasového pásma.

2. Stlačte .

3. Stlačte [Áno].
 • Prijímateľné rádiostanice prepíšu aktuálny 
zoznam s predvoľbami.

 POZNÁMKA
 • Stlačte [Zrušiť] na zastavenie automatickej regis-

trácie.

 ■ Manuálna registrácia na zoznam
1. Jednotku prepnite do príslušného 

rozhlasového pásma.
2. Aktivujte príjem želanej rádiostanice.
3. Stlačte a podržte kanál, ktorý chcete 

prepísať na zozname, pokým sa 
neukončí jeho registrácia.

RDS
 POZNÁMKA

 • Funkcie systému RDS (Rádiový informačný sys-
tém) sú dostupné len v oblastiach, kde je súčasťou 
vysielania staníc FM aj signál RDS. Napriek tomu, že 
navigačný systém prijíma stanicu RDS, všetky funkcie 
RDS nemusia byť dostupné.

 ■ Výber rádiostanice zo 
zoznamu staníc

1. Stlačte .
 • Zobrazí sa obrazovka so zoznamom staníc.

2. Vyberte si požadovanú rádiostanicu.

 POZNÁMKA
 • Stlačte [Obnoviť] na obnovenie zoznamu staníc.
 • Obnovenie môže trvať dlhší čas v závislosti od 

podmienok príjmu rádiových vĺn.

 ■ Nastavenie RDS
Nastaviť môžete príjem dopravných informácií cez 
RDS, zobrazovanie textu rádiostanice, obmedzenie 
príjmu rádiostaníc atď.
Preštudujte si „Nastavenia rádia“ (str. 49)
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Počúvanie digitálneho rádia (DAB)
Príjem rádioprogramov

 ■ Prepínanie rozhlasového pásma
1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  

 (MENU) → [DAB] v uvedenom poradí.
2. Stlačte [DAB1], [DAB2], or [DAB3].

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

 ■ Výber komponentu služby z 
repozitára predvolených kanálov

1. Jednotku prepnite do príslušného 
rozhlasového pásma.

2. Stlačte príslušný komponent služby na 
zozname.

 ■ Automatický výber 
komponentu služby

1. Jednotku prepnite do príslušného 
rozhlasového pásma.

2. Stlačte a podržte  / .
 • Jednotka sa prepne na najbližší súbor služieb.

 ■ Manuálny výber komponentu 
služby

1. Jednotku prepnite do príslušného 
rozhlasového pásma.

2. Stlačte  / .
 • Komponenty služby sa menia postupne.

 ■ Výber komponentu služby zo 
zoznamu služieb

1. Stlačte .
 • Zobrazí sa obrazovka so zoznamom služieb.

2. Vyberte si príslušný komponent služby.

 POZNÁMKA
 • Stlačte [Obnoviť] na obnovenie zoznamu služieb.
 • Obnovenie môže trvať dlhší čas v závislosti od 

podmienok príjmu rádiových vĺn.

Uloženie komponentu služby 
do predvoľby

Do jednotky je možné v každom pásme zaregistrovať 
až šesť komponentov služieb. Zaregistrované kompo-
nenty služieb sa zobrazia na zozname.

 ■ Automatická registrácia na 
zoznam (automatické uloženie)

1. Jednotku prepnite do príslušného 
rozhlasového pásma.

2. Stlačte .

3. Stlačte [Áno].
 • Prijímateľné komponenty služieb prepíšu aktu-
álny repozitár predvolených kanálov.

 POZNÁMKA
 • Stlačte [Zrušiť] na zastavenie automatickej registrácie.

 ■ Manuálna registrácia na zoznam
1. Jednotku prepnite do príslušného 

rozhlasového pásma.
2. Aktivujte príjem príslušného 

komponentu služieb.
3. Stlačte a podržte komponent služieb, 

ktorý chcete prepísať na zozname, 
pokým sa neukončí jeho registrácia.

Zobrazenie detailných 
informácií 

Zobrazia sa textové informácie, napríklad názvy stôp, 
typy stôp, správy a dopravné informácie, ktoré sa 
prijímajú z rádiostanice.

 POZNÁMKA
 • Tieto funkcie sú k dispozícii len vo vybraných regiónoch. 

 sa nezobrazuje v regiónoch, kde tieto funkcie nie 
sú k dispozícii.

1. Stlačte .
 • Zobrazí sa obrazovka s detailnými informáciami.

Nastavenia DAB
Systém DAB je možné nastaviť tak, aby sa rádiosta-
nica preladila automaticky, keď sa oslabí príjem 
dopravných informácií.
Preštudujte si „Nastavenia rádia“ (str. 49)

(Modely len s podporou digitálneho rádia)

(K dispozícii len vo vybraných regiónoch)
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Používanie zariadenia iPod
Z pripojeného zariadenia iPhone alebo iPod môžete prehrávať hudbu alebo audioknihy.

Prehrávanie zo 
zariadenia iPod

Varovanie
 • Zariadenie iPod a pripojovacie káble nenechávajte 

vo vozidle. Interiér vozidla sa môže na slnku výraz-
ne zohriať, následkom čoho môže dôjsť k deformá-
cii a zmene sfarbenia zariadenia iPod a príslušných 
káblov alebo ich poruche.

 • Na pripojené zariadenie iPod neklaďte žiadne pred-
mety a nevyvíjajte naň silný tlak. Zariadenie iPod 
by sa mohlo poškodiť.

 • Zariadenie iPod vždy odpojte po vypnutí spína-
ča motora na vozidle. Ak ho necháte pripojené, 
zariadenie iPod sa nemusí vypnúť a jeho batéria sa 
môže vybiť.

 • Na tejto jednotke nie je garantovaná funkčnosť 
všetkých funkcií zariadenia iPod.

 • K zariadeniu iPod nepripájajte slúchadlá a podobné 
príslušenstvo, keď je zariadenie iPod pripojené k 
tejto jednotke.

 • Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závis-
losti od modelu zariadenia iPod a jeho softvérovej 
verzie.

 • Ak sa ukladajú len videosúbory, zobrazí sa hlásenie 
„Zariadenie neobsahuje podporované mediálne 
súbory.“.

 POZNÁMKA
 • Zariadenie iPod nebude k dispozícii počas používania 

Android Auto.
 • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, odpojte zariadenie 

iPod od tejto jednotky a opätovne ho pripojte.
 • Ak prestane byť zariadenie iPod ovládateľné, resetuj-

te ho a opätovne ho pripojte.

 • Detailné informácie o postupe na resetovanie nájdete 
v používateľskej príručke k zariadeniu iPod.

 ■ Pripojiteľné zariadenia iPod
Na webovej stránke sú uvedené najaktuálnejšie infor-
mácie o zariadeniach, ktoré je možné pripojiť.

Prehrávanie

1. Zariadenie iPod pripojte k portu USB na 
vozidle.

 POZNÁMKA
 • V prípade pripojenia zariadenia podporujúceho 

Apple CarPlay bude mať používanie Apple Car-
Play prioritu. 
Ak potrebujete detailné informácie o Apple 
CarPlay, Preštudujte si „Používanie systému Apple 
CarPlay“ (str. 37).

 • Hudbu a audioknihy je možné prehrávať aj 
pomocou pripojenia cez Bluetooth. Preštudujte si 
„Pripojenie zariadenia kompatibilného s Bluetooth“ 
(str. 53)

2. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) → 
 (MENU) → [iPod] v uvedenom poradí.

Operácie počas prehrávania
Počas prehrávania hudby

Počas prehrávania audioknihy

Kľúč Popis

 
Slúži na pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania.
Po stlačení tohto tlačidla sa začne 
stopa prehrávať od začiatku. Po opä-
tovnom stlačení sa začne prehrávať 
predchádzajúca stopa. Stlačením a 
podržaním tohto tlačidla sa aktivuje 
rýchle pretáčanie vzad.
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Tento ukazovateľ zobrazuje aktuálnu po-
zíciu v prehrávanej stope. Kurzor môžete 
ťahom presunúť na aktiváciu prehrávania 
od špecifikovanej pozície (čas).
* Pozíciu (čas) nebude možné špecifi-
kovať počas prehrávania audioknihy.
Po stlačení tohto tlačidla sa začne pre-
hrávať nasledujúca stopa. Stlačením 
a podržaním tohto tlačidla sa aktivuje 
rýchle pretáčanie vpred.

 Slúži na aktiváciu prehrávania náhodnej 
stopy. Prehrávanie náhodnej stopy mô-
žete zapnúť ( ) alebo vypnúť ( ).

 Slúži na zmenu rozsahu opakovaného 
prehrávania.

 • (Opakovať všetko): Opakovať 
sa budú všetky stopy.

 •  (Opakovať 1 stopu): Opakovať 
sa bude aktuálne prehrávaná stopa.

 •  (Opakovanie vypnuté): Opako-
vanie sa zruší.

V závislosti od pripojeného zariadenia 
nemusí byť možné zvoliť možnosť  
(opakovanie vypnuté).
Slúži na zobrazenie zoznamu mien 
umelcov a názvov albumov. Stopy je 
možné zvoliť zo zoznamu a prehrať.
Táto položka sa zobrazuje len počas 
prehrávania audioknihy.
Stlačte  alebo  na zmenu rých-
losti prehrávania.
* Skutočná prevádzka závisí od modelu 
iPod a softvérovej verzie.

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

 ■ Výber stôp zo zoznamu
1. Stlačte .

2. Stlačte kategóriu.

3. Vyfiltrujte stopy a stlačte tú, ktorú chcete 
prehrať.
 • Spustí sa prehrávanie vybranej stopy.

 POZNÁMKA
 • Kategórie zobrazené na zozname závisia od zariade-

nia iPod.
 • Poradie zoznamu zobrazeného na zariadení iPod 

sa nemusí zhodovať s poradím zobrazeným na tejto 
jednotke.
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Používanie Bluetooth Audio
Hudbu môžete prehrávať aj zo zariadenia Bluetooth pripojeného k tejto jednotke.

Prehrávanie Bluetooth Audio
Varovanie
 • Zariadenie Bluetooth nenechávajte vo vozidle. Interiér 

vozidla sa môže na slnku výrazne zohriať, následkom 
čoho môže dôjsť k deformácii a zmene sfarbenia 
zariadenia a príslušných káblov alebo ich poruche.

 POZNÁMKA
 • Bluetooth nie je k dispozícii pri používaní zariadenia 

Apple CarPlay.
 • Prehrávanie zvuku prostredníctvom Bluetooth nie je 

možné v prípade použitia Android Auto.
 • Použite kompatibilné audiozariadenie Bluetooth. 

Bluetooth Audio nemusí byť k dispozícii, alebo môžu 
byť jednotlivé funkcie obmedzené v závislosti od typu 
zariadenia Bluetooth.

 • V závislosti od umiestnenia zariadenia Bluetooth a jeho 
vzdialenosti od jednotky nemusí byť možné aktivovať 
prehrávanie hudby, alebo môže zvuk počas prehráva-
nia preskakovať. Umiestnite ho na miesto s najvhodnej-
šími prenosovými podmienkami.

 • Prehrávanie nemusí byť k dispozícii počas používa-
nia funkcie telefónu na smartfóne alebo mobilnom 
telefóne, ktorý podporuje Bluetooth Audio.

 • Detailné informácie o zariadení Bluetooth Audio 
nájdete v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu.

Párovanie zariadenia 
Bluetooth

Ak chcete používať zariadenie Bluetooth, musíte ho vo-
pred spárovať s touto jednotkou.Preštudujte si „Pripojenie 
zariadenia kompatibilného s Bluetooth“ (str. 53)

 POZNÁMKA
 • Po vypnutí a následnom zapnutí jednotky (spínač mo-

tora sa vypne a následne zapne) sa môže k jednotke 
pripojiť iné zariadenie Bluetooth ako to, ktoré k nej 
bolo pripojené pred vypnutím napájania.

Prehrávanie
1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  (MENU) 

→ [Bluetooth] v uvedenom poradí.

Operácie počas prehrávania

Kľúč Popis

 Slúži na pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania.

Po stlačení tohto tlačidla sa začne 
stopa prehrávať od začiatku. Po opä-
tovnom stlačení sa začne prehrávať 
predchádzajúca stopa. Stlačením a 
podržaním tohto tlačidla sa aktivuje 
rýchle pretáčanie vzad.
Tento ukazovateľ zobrazuje aktuálnu 
pozíciu v prehrávanej stope.
Po stlačení tohto tlačidla sa začne pre-
hrávať nasledujúca stopa. Stlačením 
a podržaním tohto tlačidla sa aktivuje 
rýchle pretáčanie vpred.

 Slúži na zapnutie ( ) alebo vypnutie 
( ) prehrávania náhodnej stopy.
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii 
na niektorých zariadeniach Bluetooth.

 Slúži na zmenu rozsahu opakovaného 
prehrávania.

 • (Opakovať všetko): Opakovať 
sa budú všetky stopy.

 •  (Opakovať 1 stopu): Opakovať 
sa bude aktuálne prehrávaná stopa.

 •  (Opakovanie vypnuté): Opako-
vanie sa zruší.

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii 
na niektorých zariadeniach Bluetooth.

Slúži na zobrazenie zoznamu mien 
umelcov a názvov albumov. Stopy je 
možné zvoliť zo zoznamu a prehrať.
Slúži na zobrazenie stôp, ktoré sú sú-
časťou aktuálne prehrávanej skupiny.

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

 ■ Výber stôp zo zoznamu
1. Stlačte .

2. Stlačte kategóriu.
3. Vyfiltrujte stopy a stlačte tú, ktorú 

chcete prehrať.
 • Spustí sa prehrávanie vybranej stopy.

 POZNÁMKA
 • Detailné informácie zobrazené na zozname závisia 

od stavu pripojeného zariadenia Bluetooth.
 • Po prechode hierarchickou štruktúrou nadol, naprí-

klad po výbere priečinka, stlačte  na návrat na 
pôvodnú úroveň. Stlačte  na návrat na štandard-
nú obrazovku prehrávania.
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Používanie pamäťovej jednotky USB na zariadení Android™
Hudbu a videosúbory je možné prehrávať z pamäťovej jednotky USB pripojenej k tejto jednotke.

Prehrávanie z pamäťovej 
jednotky USB

Varovanie
 • Pamäťovú jednotku USB nenechávajte vo vozidle. 

Interiér vozidla sa môže na slnku výrazne zohriať, 
následkom čoho môže dôjsť k deformácii a zmene 
sfarbenia zariadenia a príslušných káblov alebo ich 
poruche.

 • Na pamäťovú jednotku USB neklaďte žiadne 
predmety a nevyvíjajte na ňu silný tlak. Pamäťová 
jednotka USB by sa mohla poškodiť.

Prehrávanie zo zariadenia 
Android s podporou 

pripojenia MTP

 POZNÁMKA
 • Po prvom pripojení tejto jednotky k zariadeniu Android 

sa môže prehrávanie hudby spustiť až po niekoľkých 
minútach.

 • Na tejto jednotke je možné prehrávať len audiosú-
bory, ktoré sú uložené v špecifikovanom priečinku 
na zariadení Android alebo na externom úložisku 
pripojenom k zariadeniu Android. Súbory uložené do 
iných priečinkov nebude možné prehrávať. Používajú 
sa nasledujúce špecifikované priečinky: priečinok 
„Music“, priečinok „Movie“, priečinok „DCIM“ a prie-
činok „Download“ na najvyššej úrovni priečinkov v 
zariadení Android alebo externom úložisku prepoje-
nom k zariadeniu Android.

Prehrávanie
1. Pamäťovú jednotku USB pripojte k 

portu USB na vozidle.
2. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  

 (MENU) → [USB] v uvedenom poradí.

Operácie počas prehrávania 
(hudobné súbory)

Kľúč Popis

 Slúži na pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania.

Po stlačení tohto tlačidla sa začne stopa 
prehrávať od začiatku. Po opätovnom 
stlačení sa začne prehrávať predchá-
dzajúca stopa. Stlačením a podržaním 
tohto tlačidla sa aktivuje rýchle pre-
táčanie vzad. Po stlačení a podržaní 
tlačidla sa rýchlosť bude prepínať medzi 
hodnotami 2x, 3x, 8x, a 16x.
Tento ukazovateľ zobrazuje aktuálnu po-
zíciu v prehrávanej stope. Kurzor môžete 
ťahom presunúť na aktiváciu prehrávania 
od špecifikovanej pozície (čas).

Po opätovnom stlačení sa presuniete 
na nasledujúcu stopu. Stlačením a po-
držaním tohto tlačidla sa aktivuje rýchle 
pretáčanie vpred. Po stlačení a podržaní 
tlačidla sa rýchlosť bude prepínať medzi 
hodnotami 2x, 3x, 8x, a 16x.

 Slúži na zapnutie ( ) alebo vypnutie 

( ) prehrávania náhodnej stopy.

 Slúži na zmenu rozsahu opakovaného 
prehrávania.

 • (Opakovať všetko): Opakovať 
sa budú všetky stopy.

 • (Opakovať stopu): Opakovať 
sa bude aktuálne prehrávaná stopa.

 • (Opakovať priečinok): Slúži na 
opakovanie aktuálne prehrávaného 
priečinka.

Pri prehrávaní môžete meniť režim 
 (opakovať všetko) a  (opa-

kovať stopu) počas filtrovania podľa ka-
tegórie, napríklad podľa mena umelca 
alebo albumu.
Ak sa na pamäťovej jednotke USB 
nachádzajú hudobné súbory a videosú-
bory, obrazovka sa prepne do režimu 
prehrávania videosúborov.
Slúži na zobrazenie zoznamu. Stopy je 
možné zvoliť zo zoznamu a prehrať.

 Slúži na zmenu priečinku, v ktorom sa 
realizuje prehrávanie.

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.
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Operácie počas prehrávania 
(videosúbory)

Kľúč Popis

 
Slúži na pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania.
Po stlačení tohto tlačidla sa začne 
súbor prehrávať od začiatku. Po opä-
tovnom stlačení sa začne prehrávať 
predchádzajúci súbor.
Slúži na rýchle pretáčanie vzad. Pri 
stláčaní tlačidla sa bude rýchlosť pre-
hrávania meniť na hodnotu 2x, 3x, 8x, 
16x, 32x a späť na 2x.
Tento ukazovateľ zobrazuje aktuálnu po-
zíciu v prehrávanej stope. Kurzor môžete 
ťahom presunúť na aktiváciu prehrávania 
od špecifikovanej pozície (čas).
Slúži na rýchle pretáčanie vpred. Pri 
stláčaní tlačidla sa bude rýchlosť pre-
hrávania meniť na hodnotu 2x, 3x, 8x, 
16x, 32x a späť na 2x.

Slúži na prechod na nasledujúci súbor.

Táto funkcia zastaví prehrávanie. Po 
opätovnom stlačení tlačidla sa vymaže 
aktuálna poloha v prehrávanom súbore 
a aktivuje sa prehrávanie nasledujúce-
ho súboru od jeho začiatku.
Ak sa v pamäťovej jednotke USB 
nachádzajú hudobné súbory a videosú-
bory, obrazovka sa prepne do režimu 
prehrávania hudobných súborov.

 Slúži na zmenu priečinku, v ktorom sa 
realizuje prehrávanie.
Slúži na zobrazenie zoznamu. Súbory 
je možné zvoliť zo zoznamu a prehrať.
Slúži na zatvorenie ovládacieho menu 
a zobrazenie videozáznamu na celú 
obrazovku.

 Slúži na zapnutie ( ) alebo vypnutie 
( ) prehrávania náhodnej stopy.

  Slúži na zmenu rozsahu opakovaného 
prehrávania.

 • (Opakovať všetko): Slúži na 
opakované prehrávanie všetkých 
súborov uložených v pamäťovej 
jednotke USB.

 • (Opakovať súbor): Slúži na 
opakovanie aktuálne prehrávaného 
súboru.

 • (Opakovať priečinok): Slúži na 
opakovanie aktuálne prehrávaného 
priečinka.

Slúži na zmenu veľkosti prehrávaného 
videozáznamu (Plné/Priblí./Norm.).

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.
 • Z bezpečnostných dôvodov sa prehrávanie nemôže 

používať počas jazdy. 

 ■ Prehrávanie vybraných 
súborov zo zoznamu

Súbory je možné priamo vybrať zo zobrazeného 
zoznamu a prehrať.

1. Stlačte .

2. Stlačte súbor, ktorý chcete prehrať.
 • Po prechode hierarchickou štruktúrou nadol, 
napríklad po výbere priečinka, stlačte  na 

návrat na pôvodnú úroveň. Stlačte  na 
návrat na štandardnú obrazovku prehrávania.

 • Na tejto jednotke je možné zobraziť stopy z 
pamäťovej jednotky USB podľa kategórie.  
K dispozícii sú nasledujúce štyri kategórie (len 
pre hudobné súbory).
 - Umelec
 - Album
 - Stopa
 - Žáner

 • Stlačte [Priečinky] na výber súborov z priečin-
ka v pamäťovej jednotke USB.

 POZNÁMKA
 • V jednej dávke je možné prehrávať všetky položky 

zo zvolenej kategórie. Stlačte [Všetko] na aktiváciu 
prehrávania všetkých položiek.

 • V prípade filtrovania po jednotlivých kategóriách 
sa budú stopy prehrávať v poradí zobrazenom na 
zozname. Po ukončení filtrovania nastavte rozsah 
prehrávaných položiek.

 • Ak vyberiete súbor, ktorý nie je možné prehrávať, 
automaticky sa vynechá.
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Zobrazenie informácií o vozidle
Na obrazovke je možné zobraziť množstvo informácií vrátane jazdných údajov v reálnom čase, napríklad prejdená vzdialenosť a prie-
merná spotreba paliva, a varovaní, napríklad varovanie o otvorených dverách alebo nezapnutom bezpečnostnom páse.

Výstraha Z bezpečnostných dôvodov nehľaďte na obrazovku počas jazdy. Mohlo by dôjsť k nehode.

 POZNÁMKA
 • Zobrazené merné jednotky, napríklad merné jednotky 

prejdenej vzdialenosti a priemernej spotreby paliva, 
sa menia v závislosti od nastavenia združeného 
merača vozidla.

Zobrazené informácie
Informácie Popis

Aktuálny stav 
jazdy

Slúži na zobrazenie jazdných 
údajov v reálnom čase, naprí-
klad prejdená vzdialenosť a 
priemerná spotreba paliva.

His.najaz.kilom. 
– výlet

Slúži na zobrazenie prejdenej 
vzdialenosti, priemernej spotre-
by paliva a Eco skóre.

His.najaz.kilo.  
– natan.

Slúži na zobrazenie spotreby 
paliva a Eco skóre vo vzťahu k 
intervalu medzi dvoma dopĺňa-
niami paliva.

Tok energie Slúži na zobrazenie animácie 
stavu a prenosu elektrickej 
energie/hybnej sily vozidla.

Tlak v 
pneumatikách

Slúži na zobrazenie hodnoty 
tlaku vzduchu v pneumatikách.
* Zobrazuje sa len v prípade 
inštalácie na vozidle.

Varovanie Slúži na zobrazenie varovania z 
vozidla.

 POZNÁMKA
 • Zobrazené informácie závisia od výbavy alebo mode-

lu vozidla.

Aktuálne  jazdné informácie
1

7 8

2 3 4 5 6

1 Karty
Slúžia na zobrazenie informácií o vozidle.

2 Prejdená vzdialenosť
Zobrazuje prejdenú vzdialenosť a čas jednej 
jazdy.

3 Dojazd
Zobrazuje približnú vzdialenosť, ktorú je možné prejsť s 
aktuálnym množstvom paliva.
 • Maximálny dojazd je orientačná hodnota, ktorá 

sa vypočítava na základe minulej spotreby paliva 
vozidla. Zobrazený maximálny dojazd nemusí byť 
dosiahnuteľný v reálnych podmienkach.

 • Zobrazenie sa aktualizuje po doplnení paliva do 
vozidla. Zobrazenie sa nemusí aktualizovať, ak do 
vozidla doplníte len malé množstvo paliva.

 • Minulá priemerná spotreba paliva, ktorá sa 
používa na výpočet, sa odlišuje od zobrazenej 
priemernej spotreby paliva.

4 Priemerná úspora paliva
Zobrazuje priemernú spotrebu paliva od reseto-
vania združeného merača vozidla. Po resetovaní 
združeného merača sa istý čas nebude zobrazo-
vať žiadna hodnota.

5 Okamžitá úspora paliva
Na grafe zobrazuje okamžitú spotrebu paliva 
počas jazdy.
 • Toto zobrazenie sa neponúka, keď vozidlo stojí.
 • Hodnoty prevyšujúce zobrazenú maximálnu hodnotu 

sa nezobrazujú.

6 Nastavenie zobrazenia DOMOVSKEJ 
obrazovky
Slúži na výber informácií zobrazovaných na 
DOMOVSKEJ obrazovke.
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7 Priemerná rýchlosť
Zobrazuje priemernú rýchlosť vozidla od resetovania 
združeného merača vozidla a každých 5 minút aj 
priemernú rýchlosť vozidla za 5 minút s 15-minútovým 
predstihom pred začiatkom jazdy.
 • Po resetovaní združeného merača sa istý čas 

nebude zobrazovať žiadna hodnota.
 • Táto zobrazená hodnota sa resetuje po reštarto-

vaní jednotky.

8 Eco skóre
Toto skóre sa používa na hodnotenie detailov 
jazdy v pomere k najnižšej spotrebe paliva počas 
jednej jazdy.
 • Nepoužíva sa vo vybraných modeloch vozidiel a 

vo vybranej výbave.

 POZNÁMKA
 • Zobrazované informácie sa menia v reálnom čase.

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

Hist. Km počas jazdy
1 32

1 Karty
Slúžia na zobrazenie informácií o vozidle.

2 História najazdených kilometrov – 
výlet
 Slúži na zobrazenie prejdenej vzdialenosti, 
priemernej spotreby paliva a Eco skóre počas 

jednej jazdy. Informácie sa zobrazujú až za päť 
predchádzajúcich jázd.
 • Ak je jazda veľmi krátka, nemusí sa pridať do 

histórie.
 • Niektoré položky sa nezobrazujú vo vybraných 

modeloch vozidiel a vo vybranej výbave.

3 Vymazať históriu
Slúži na odstránenie histórie kilometrov počas jazdy.

 POZNÁMKA
 • Prejdená vzdialenosť, priemerná spotreba paliva 

a Eco skóre sa zobrazujú za jednu jazdu, teda za 
interval od prepnutia spínača motora do polohy ZAP a 
následne späť do polohy VYP. Veľmi krátka jazda sa 
nemusí zobraziť.

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

História intervalov 
tankovania

1 32

1 Karty
Slúžia na zobrazenie informácií o vozidle.

2 História najazdených kilometrov – 
natankovanie
Slúži na zobrazenie spotreby paliva a Eco skóre 
vo vzťahu k intervalu medzi dvoma dopĺňaniami 
paliva. Informácie sa zobrazujú až za päť pred-
chádzajúcich jázd.

 • Zobrazenie sa aktualizuje po doplnení paliva do 
vozidla. Zobrazenie sa však nemusí aktualizovať, 
ak do vozidla doplníte len malé množstvo paliva.

 • Niektoré položky sa nezobrazujú vo vybraných 
modeloch vozidiel a vo vybranej výbave.

3 Vymazať históriu
Slúži na odstránenie histórie intervalov tankovania.

 POZNÁMKA
 • Zobrazenie sa nemusí aktivovať, ak do vozidla dopl-

níte len malé množstvo paliva.

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

Tok energie
1 2

1 Karty
Slúžia na zobrazenie informácií o vozidle.

2 Tok energie
Zobrazuje tok energie v závislosti od zostávajú-
ceho množstva energie v lítiovej batérii a stavu 
vozidla.

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.
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Tlak v pneumatikách (len v 
prípade inštalácie na vozidle)
1 2

1 Karty
Slúžia na zobrazenie informácií o vozidle.

2 Tlak v pneumatikách
Zobrazuje hodnoty tlaku vzduchu v každej pneu-
matike.

 POZNÁMKA

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

Varovania z vozidla
1 2

1 Karty
Slúžia na zobrazenie informácií o vozidle.

2 Varovanie
V prípade výskytu varovania sa zobrazí prísluš-
ná ikona. Stlačte zobrazenú ikonu a prezrite si 
detaily.

 POZNÁMKA
 • Zobrazenie sa neaktivuje, ak sa nevyskytuje žiadne 

varovanie.

 •  sa zobrazuje len na modeloch s funkciou navigácie.

 ■ V prípade chyby alebo 
problému

Zobrazí sa hlásenie týkajúce sa chýb alebo problé-
mov. Ak sa zobrazí hlásenie o chybe alebo probléme, 
postupujte podľa pokynov zobrazených v hlásení.

Varovanie
 • Varovanie z vozidla sa zobrazuje na tejto jednotke, 

ktorá slúži ako pomocný displej združeného merača. 
Správne informácie vždy zobrazuje združený merač.

 • Ak sa zobrazí hlásenie „Nemožno prijať signál 
vozidla.“, kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne 
pomoc.

 • Nezobrazujú sa informácie, ktoré sú prepnuté do 
režimu [VYP] v [Nastavenia vozidla] → [Informácie 
o varovaní pre vozidlo], a to ani v prípade výskytu 
chyby.

 • Niektoré chyby alebo problémy je možné v na-
staveniach prepnúť do režimu ZAP alebo VYP. 
Na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vozidla vám 
odporúčame, aby ste jednotlivé položky prepli do 
režimu [ZAP]. Preštudujte si „Informácie o varovaní 
pre vozidlo“ (str. 52), kde sú uvedené detailné 
informácie o jednotlivých položkách nastavenia.

 POZNÁMKA
 • Ak sa vo vozidle vyskytne chyba alebo problém, 

príslušné hlásenie sa zobrazí automaticky spolu s 
výstražným zvukovým upozornením. (Hlásenie sa 
nezobrazí, ak sa zobrazuje signál z 360° kamery. Ak 
chyba alebo problém pretrváva, hlásenie sa zobrazí 
po ukončení zobrazovania signálu z 360° kamery.)

 • Informácie s varovaním, ktoré boli zmazané z obra-
zovky, je možné opätovne skontrolovať na informač-
nej obrazovke s varovaním vo vozidle.

 • Niektoré hlásenia závisia od výbavy alebo modelu 
vozidla.
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Uskutočňovanie hovoru (hands free)
Ak je táto jednotka pripojená k mobilnému telefónu, iPhone alebo smartfónu, môžete z nej uskutočňovať hovory pomocou funkcie 
hands free a cez slúchadlo. Zároveň môžete prevziať prichádzajúci hovor na váš smartfón a prichádzajúce SMS alebo prijímať upo-
zornenia na správy SMS prichádzajúce do vášho iPhone alebo smartfónu.

Varovanie Na zabezpečenie bezpečnosti počas jazdy obmedzte telefonovanie na minimálnu úroveň. Ak musíte počas jazdy uskutočniť telefónny hovor, skon-
trolujte najprv priestor okolo vozidla a dĺžku hovoru obmedzte na minimum.

Varovanie
 • Hovory uskutočňované cez funkciu hands free sú 

spoplatnené poplatkami za hovory.
 • Prichádzajúci hovor nebude možné prijať okamžite 

po zapnutí jednotky.
 • Pri použití Apple CarPlay alebo Android Auto sa v 

Apple CarPlay alebo Android Auto automaticky akti-
vuje volanie pomocou funkcie hands free.

 • Nenechávajte mobilný telefón vo vozidle. Interiér vo-
zidla sa môže na slnku výrazne zohriať, následkom 
čoho môže dôjsť k deformácii a zmene sfarbenia 
zariadenia a príslušných káblov alebo ich poruche.

 POZNÁMKA
 • Pri uskutočňovaní hovoru pomocou funkcie hands 

free môžete hlas volanej osoby počúvať cez repro-
duktory vo vozidle.

 • Uskutočňovanie hovorov cez slúchadlo je zhodné so 
štandardnými hovormi z mobilného telefónu.

Pripojenie mobilného 
telefónu k jednotke

Mobilný telefón, iPhone alebo smartfón pripojte k 
jednotke pomocou Bluetooth.
Na mobilnom telefóne, iPhone alebo smartfóne kom-
patibilnom s Bluetooth vykonajte príslušné nastavenia 
a spárujte ho s jednotkou. Profil pripojenia nastavte na 
Telefón alebo Telefón + SMS.
Preštudujte si „Pripojenie zariadenia kompatibilného s 
Bluetooth“ (str. 53)

Načítanie telefónneho 
zoznamu do jednotky

Do jednotky je možné načítať kontakty uložené v 
mobilnom telefóne, iPhone alebo smartfóne.
Hovor môžete uskutočniť vyhľadaním volaného v 
naimportovaných kontaktoch.

 POZNÁMKA
 • Z jedného mobilného telefónu je možné načítať až 

2000 kontaktov.
 • Typ ukladaných informácií, počet znakov a počet 

položiek závisí od mobilného telefónu.
 • V prípade istých mobilných telefónov sa načítajú aj 

kontakty zaregistrované pomocou zabezpečovacích 
funkcií v mobilnom telefóne.

 • Spolu s kontaktmi je možné načítať aj vaše vlastné 
mobilné telefónne číslo.

 • Do každej položky v kontaktoch je možné uložiť až 
päť telefónnych čísel.

 • V závislosti od nastavenia mobilného telefónu sa 
kontakty nemusia načítať.

 • Poradie zoznamu kontaktov zobrazených na mobil-
nom telefóne sa nemusí zhodovať s poradím zobra-
zeným na tejto jednotke.

1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Karta) → [Stiahnuť].

 • Spustí sa načítavanie kontaktov.
 • Po ukončení načítania bude možné načítané 
údaje používať ako kontakty.

 • Stlačte tlačidlo [Odst. vš.] na odstránenie kontak-
tov uložených v jednotke. Kontakty v pripojenom 
mobilnom telefóne nie je možné odstrániť.

Registrácia rýchlej predvoľby
Telefónne čísla z kontaktov alebo histórie prichádzajú-
cich/odchádzajúcich hovorov, ktoré často používate, si 
môžete uložiť do rýchlej predvoľby.
Z jedného mobilného telefónu je možné zaregistrovať 
až šesť položiek.

1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Karta) na registráciu čísla z 
kontaktov, alebo stlačte  (Karta) na 
registráciu čísla z histórie prichádzajú-
cich/odchádzajúcich hovorov.
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3. Stlačte  na kontakte alebo čísle, 
ktoré chcete zaregistrovať.

 POZNÁMKA
 • Pri registrácii čísla z kontaktov sa v prípade 

väčšieho počtu čísel na jeden kontakt zobrazí ob-
razovka na výber príslušného čísla. Stlačte číslo, 
ktoré chcete zaregistrovať.

4. Stlačte [Áno].
 • Registrácia rýchlej predvoľby je ukončená.

 POZNÁMKA
 • Stlačte  (Tlačidlo Telefón) →  (Karta) →  alebo 

[Odst. vš.] → [Áno] na odstránenie položiek rýchlych 
predvolieb. Stlačte  na odstránenie jednotlivých 
položiek alebo [Odst. vš.] na odstránenie všetkých za-
registrovaných položiek rýchlych predvolieb z jednotky.

Uskutočňovanie hovoru
 ■ Obrazovka počas hovoru

Počas hovoru sa automaticky zobrazuje menu hovoru. 
V tomto menu sa nachádzajú funkcie na stlmenie a 
zrušenie stlmenia mikrofónu, aktiváciu a deaktiváciu 
hands free a ukončenie hovoru.

Kľúč Popis

 / 
Zobrazí sa pri prichádzajúcom alebo 
odchádzajúcom hovore.

Zobrazí sa počas prebiehajúceho 
hovoru.

Slúži na zobrazenie obrazovky s kláves-
nicou na zadávanie telefónneho čísla.

Slúži na dočasné skrytie menu hovoru 
počas prebiehajúceho hovoru. Stlačte 

 (Tlačidlo Telefón) na jeho opätovné 
zobrazenie.
Slúži na stlmenie a zrušenie stlme-
nia mikrofónu. Ak vzniknú problémy 
s počuteľnosťou volaného, ktoré sú 
spôsobené ozvenou, pomocou tohto 
tlačidla môžete ozvenu znížiť.
Slúži na prepínanie medzi hovorom 
pomocou funkcie hands free a hovo-
rom cez slúchadlo. Stlačte toto tlačidlo 
na uskutočnenie hovoru na mobilnom 
telefóne.

Slúži na prijatie telefónneho hovoru.

Slúži na ukončenie telefónneho hovoru.

 POZNÁMKA
 • Hovor je možné ukončiť aj stlačením spínača na 

ukončenie hovoru na volante.
 • Hovor môžete ukončiť aj na mobilnom telefóne.
 • V istých prípadoch nebude možné používať funkciu 

mobilného telefónu, ak je vypnutá funkcia hands free.

 ■ Vytáčanie čísla
1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Karta).
 • Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou na zadá-
vanie telefónneho čísla.

3. Zadajte telefónne číslo a stlačte .
 • Na zadané telefónne číslo sa uskutoční odchá-
dzajúci hovor.

 ■ Opätovné vytáčanie
Pomocou tejto funkcie môžete opakovať volanie na 
telefónne číslo, ktoré ste už vytáčali.

1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Karta) → .
 • Na vytáčané telefónne číslo sa uskutoční 
odchádzajúci hovor.

 ■ Používanie kontaktov
 POZNÁMKA

 • Kontakty sa načítajú z každého mobilného telefónu 
zaregistrovaného v tejto jednotke. Po zmene pripo-
jeného mobilného telefónu sa zmenia aj zobrazené 
kontakty.

 • Ak potrebujete detailné informácie o načítaní kontak-
tov, Preštudujte si „Načítanie telefónneho zoznamu do 
jednotky“ (str. 34).

1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Karta) → kontakt, ktorý 
chcete zavolať.
 • Zobrazí sa obrazovka s detailmi kontaktov.

3. Stlačte číslo, ktoré chcete zavolať.

 POZNÁMKA
 • Stlačte  a zadajte kľúčové slovo. Stlačte [OK] na 

zníženie počtu ponúknutých možností.

 ■ Používanie rýchlych 
predvolieb

1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Karta) → kontakt, ktorý 
chcete zavolať.
 • Na kontakt, ktorý stlačíte, sa uskutoční odchá-
dzajúci hovor.
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 ■ Používanie histórie 
prichádzajúcich/
odchádzajúcich hovorov

Telefónny hovor môžete uskutočniť z histórie od-
chádzajúcich hovorov alebo histórie prichádzajúcich 
hovorov (vrátane zmeškaných hovorov), ktoré sa 
načítajú z mobilného telefónu.

 POZNÁMKA
 • V histórii hovorov sa môže uložiť až 90 položiek 

vrátane prichádzajúcich hovorov, odchádzajúcich 
hovorov a zmeškaných hovorov. (Počet zobrazených 
položiek histórie závisí od mobilného telefónu a verzie 
operačného systému.)

 • V prípade uskutočňovania alebo prijímania hovoru na 
tejto jednotke sa automaticky zobrazia informácie s 
históriou hovorov.

 • Informácie s históriou hovorov sa však nezobrazia, ak 
hovor uskutočňujete alebo prijímate na mobilnom tele-
fóne. Informácie s históriou môžete načítať manuálne, 
ak si chcete na jednotke zobraziť najnovšie informácie 
s históriou. Preštudujte si „Nastavenia Bluetooth®/Wi-Fi“ 
(str. 51)

 • V závislosti od nastavenia vášho mobilného telefónu 
nemusí byť možné načítať históriu prichádzajúcich/
odchádzajúcich hovorov.

1. Stlačte  (Tlačidlo Telefón).

2. Stlačte  (Tab) → číslo, ktoré chcete 
zavolať.
 • Na telefónne číslo, ktoré ste stlačili, sa usku-
toční odchádzajúci hovor.

Prijímanie hovoru
V prípade prichádzajúceho hovoru stlačte  na 
prebratie hovoru a zobrazenie menu hovoru.

 POZNÁMKA
 • Ak sa telefónne číslo zhoduje s číslom zaregistrova-

ným v kontaktoch, zobrazí sa meno zaregistrované v 
kontaktoch.

 • V závislosti od nastavenia identifikácie volajúceho 
(zobrazuje sa alebo je skrytá) sa meno a telefónne 
číslo volajúceho nemusí zobraziť.

 • Hovor je možné prijať aj stlačením spínača hlasového 
ovládania/telefónu alebo spínača na prijatie hovoru 
na volante.

 • Hoci prijatie hovoru môžete uskutočniť aj stlačením tla-
čidla na mobilnom telefóne, hovor z mobilného telefónu 
nemusí byť možné prijať pomocou funkcie hands free.

 • Hlasitosť prichádzajúceho alebo prebiehajúceho 
hovoru je možné nastaviť stlačením  (tlačidlo 
Hlasitosť +) alebo  (tlačidlo Hlasitosť -) len počas 
prichádzajúceho alebo prebiehajúceho hovoru.

 • V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť možné 
samostatne nastaviť hlasitosť prichádzajúcich a pre-
biehajúcich hovorov (prijatých hovorov).

Odpovedanie SMS správou 
na prichádzajúci hovor

Ak je jednotka pripojená k mobilnému telefónu 
pomocou profilu pripojenia Telefón + SMS, volajúce-
mu môžete odoslať SMS správu, ak nemôžete prijať 
prichádzajúci hovor.
K dispozícii máte tri prednastavené SMS správy: 
[Teraz nemôžem hovoriť.], [Zavolám neskôr.] a 
[O chvíľu prídem.].

Varovanie
 • Odpovedanie SMS správou nebude k dispozícii, ak 

je k jednotke cez Bluetooth pripojený iPhone.

 POZNÁMKA
 • V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť odosla-

nie SMS správy volajúcemu úspešné ani v prípade 
zobrazenia hlásenia Správa odoslaná.

 • Text správy je možné ľubovoľne upraviť. Preštudujte si 
„Nastavenia Bluetooth®/Wi-Fi“ (str. 51)

Notifikácie o prijatí SMS 
správ

Ak je jednotka pripojená k mobilnému telefónu pomo-
cou profilu pripojenia Telefón + SMS, na obrazovke 
jednotky sa budú zobrazovať notifikácie o správach 
SMS prijatých na mobilnom telefóne. Na jednotke je 
zároveň možné zobraziť obsah správ SMS, nechať si 
ich prečítať alebo uskutočniť telefónny hovor odosiela-
teľovi SMS správy.
Ak potrebujete detailné informácie o nastaveniach 
príjmu SMS správ, Preštudujte si „Pripojenie zariadenia 
kompatibilného s Bluetooth“ (str. 53).

 POZNÁMKA
 • Ak nie je možné načítať telefónne číslo odosielateľa 

SMS správy, odosielateľa SMS správy nebude možné 
zavolať.

 • Ak nie sú notifikácie povolené na zariadení, profil 
Telefón + SMS nebude možné aktivovať. 

 • Ak zmeníte nastavenia na zariadení, zariadenie môže 
byť potrebné opätovne pripojiť, aby ste ho mohli 
používať.
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Používanie systému Apple CarPlay
Apple CarPlay môžete používať v prípade pripojenia iPhone k jednotke prostredníctvom USB alebo Wi-Fi.
Apple CarPlay je kompatibilný s iPhone 5S a neskoršími zariadeniami s iOS 7.1 alebo neskoršou verziou.

 POZNÁMKA
 • Apple CarPlay nemusí byť dostupný vo vašej krajine 

alebo regióne. 
Ak potrebujete detailné informácie o Apple CarPlay, 
navštívte nasledujúcu webovú stránku:  
http://www.apple.com/ios/carplay

 • Za obsah a funkčnosť podporovaných aplikácií zod-
povedajú ich príslušní poskytovatelia.

 • Používanie Apple CarPlay je obmedzené počas jazdy, 
pričom funkcie a obsah určujú poskytovatelia aplikácií.

 • Apple CarPlay umožňuje prístup aj k iným aplikáciám 
ako k aplikáciám s obmedzeniami počas jazdy.

 • V závislosti od špecifikácie iPhone alebo aplikácie sa 
Apple CarPlay nemusí zobrazovať na obrazovke tejto 
jednotky.

 • Počas používania Apple CarPlay nebude k dispozícii 
Bluetooth.

 • Počas používania Apple CarPlay sa budú automatic-
ky prijímať hovory pomocou hands free.

 • SPOLOČNOSŤ SUZUKI MOTOR CORPORATION 
NIE JE ZODPOVEDNÁ A NEPREBERÁ ŽIADNU 
ZODPOVEDNOSŤ ZA APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN 
(INÉ APLIKÁCIE AKO APLIKÁCIE SUZUKI MOTOR 
CORPORATION) A ZA ICH OBSAH, VRÁTANE, 
NO BEZ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA 
AKÉKOĽVEK NEPRESNOSTI ALEBO NEÚPLNÉ 
INFORMÁCIE.

Spustenie Siri
Apple CarPlay podporuje hlasové ovládanie pomo-
cou Siri.
Pripojenie iPhone a používanie Siri slúži na zvýšenie 
bezpečnosti jazdy.
Na spustenie Siri použite jednu z nasledujúcich metód.

 • Stlačte a podržte  alebo  na obrazovke 
Apple CarPlay.

 • Stlačte a podržte spínač hlasového ovládania na 
volante.

 POZNÁMKA
 • Na jednotke nebude možné spustiť aplikácie, ktoré 

nie sú kompatibilné s Apple CarPlay, hoci sú nainšta-
lované v iPhone.

 • Poskytovanie služby Apple CarPlay sa môže ukončiť 
bez predchádzajúceho upozornenia a jej dostupné 
funkcie sa môžu po aktualizácii iOS zmeniť.

 • Hlasitosť hlasového navádzania je možné nastaviť 
počas prebiehajúceho hlasového navádzania.

 • V závislosti od zariadenia a operačného systému 
môže byť služba Apple CarPlay nepoužiteľná alebo 
jej ovládanie nestabilné.

Nastavenie
Pri používaní Apple CarPlay aktivujte funkciu Siri na 
iPhone.
Zároveň zrušte akékoľvek obmedzenia funkcie Apple 
CarPlay v iPhone.

 ■ Pripojenie Apple CarPlay cez 
Wi-Fi

Nastavenie iPhone
Zapnite Wi-Fi a Bluetooth vo vašom iPhone.

Nastavenie jednotky
Na používanie Apple CarPlay zapnite Wi-Fi a 
Bluetooth.

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  
 (Nastavenia) →  (Karta) v 

uvedenom poradí.

2. Položku [Wi-Fi] a [Bluetooth] prepnite 
na [ZAP].
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Pripojenie cez USB

1. Pripojte iPhone k jednotke pomocou káb-
la Lightning, ktorý je súčasťou iPhone.
 • Zobrazí sa obrazovka Apple CarPlay.
 • Po pripojení sa zobrazí ikona CarPlay na DO-
MOVSKEJ obrazovke a obrazovke s AV menu.

 POZNÁMKA
 • Ak sa obrazovka neprepne na obrazovku Apple 

CarPlay, stlačte  na DOMOVSKEJ obrazovke 
alebo [Apple CarPlay] na obrazovke s AV menu.

Pripojenie cez Wi-Fi
K jednotke je možné naraz pripojiť len jeden telefón.

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  
 (Nastavenia) → [Nastavenia pripojenia 

smartfónu] v uvedenom poradí.

2. Stlačte [Zoznam zariadení Apple CarPlay].
 • Zobrazí sa obrazovka so zoznamom zariadení.

3. Stlačte .
 • Jednotka začne vyhľadávať zariadenia kompa-
tibilné s Apple CarPlay.

 POZNÁMKA
 • Zaregistrované zariadenia kompatibilné s Apple 

CarPlay sa zobrazia na obrazovke so zoznamom 
zariadení.

 • Na opätovné pripojenie zariadenia zapnite Wi-Fi 
a Bluetooth na zariadení kompatibilnom s Apple 
CarPlay a stlačte zaregistrované zariadenie kom-
patibilné s Apple CarPlay.

4. Stlačte zariadenie, ktoré chcete 
zaregistrovať.

5. Skontrolujte, či sa na obrazovke 
jednotky a zariadení kompatibilnom s 
Apple CarPlay zobrazuje to isté číslo, 
a stlačte [Áno].

6. Zariadenie kompatibilné s Apple CarPlay 
ovládajte podľa pokynov na obrazovke.
 • Spustí sa pripojenie. Ak je pripojenie úspešné, 
zobrazí sa obrazovka Apple CarPlay.

 • Po pripojení sa zobrazí ikona CarPlay na DO-
MOVSKEJ obrazovke a obrazovke s AV menu.

 POZNÁMKA
 • Ak sa obrazovka neprepne na obrazovku Apple 

CarPlay , stlačte  na DOMOVSKEJ obrazovke 
alebo [Apple CarPlay] na obrazovke s AV menu.

Odstránenie zaregistrovaného 
zariadenia Apple CarPlay

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  
 (Nastavenia) → [Nastavenia pripojenia 

smartfónu] v uvedenom poradí.

2. Stlačte [Zoznam zariadení Apple CarPlay].
 • Na obrazovke so zoznamom zariadení sa 
zobrazí zoznam zaregistrovaných zariadení 
kompatibilných s Apple CarPlay.

3. Stlačte  na zariadení kompatibilnom 
s Apple CarPlay, ktoré chcete odstrániť.

4. Stlačte [Áno].
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Používanie systému Android Auto™
Android Auto môžete používať po prepojení tejto jednotky so zariadením Android cez USB.

 POZNÁMKA
 • Android Auto nemusí byť dostupný vo vašej krajine 

alebo regióne. 
Ak potrebujete detailné informácie o Android Auto, 
navštívte webovú stránku technickej podpory Google: 
http://support.google.com/androidauto

 • Za obsah a funkčnosť podporovaných aplikácií zod-
povedajú ich príslušní poskytovatelia.

 • Používanie Android Auto je obmedzené počas jazdy, 
pričom jeho funkcie a obsah určujú poskytovatelia 
aplikácií.

 • Android Auto umožňuje prístup aj k iným aplikáciám 
ako aplikáciám s obmedzeniami počas jazdy.

 • Systém Android Auto je kompatibilný so systémom 
Android, verzia 5.0 alebo neskoršia verzia.

 • Počas používania Android Auto nebude k dispozícii 
Bluetooth.

 • Počas používania Android Auto sa budú automaticky 
prijímať hovory pomocou hands free.

 • SPOLOČNOSŤ SUZUKI MOTOR CORPORATION 
NIE JE ZODPOVEDNÁ A NEPREBERÁ ŽIADNU 
ZODPOVEDNOSŤ ZA APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN 
(INÉ APLIKÁCIE AKO APLIKÁCIE SUZUKI MOTOR 
CORPORATION) A ZA ICH OBSAH, VRÁTANE, 
NO BEZ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA 
AKÉKOĽVEK NEPRESNOSTI ALEBO NEÚPLNÉ 
INFORMÁCIE.

Spustenie funkcie rozpoznávania hlasu
Android Auto vám umožňuje ovládať jednotku hlasom 
pomocou funkcie rozpoznávania hlasu.
Používanie funkcie rozpoznávania hlasu slúži na 
zvýšenie bezpečnosti jazdy.
Na spustenie funkcie rozpoznávania hlasu použite 
jednu z nasledujúcich metód.

 • Stlačte  na obrazovke Android Auto.
 • Stlačte a podržte spínač hlasového ovládania na 
volante.

 POZNÁMKA
 • Systém Android Auto sa môže meniť v závislosti od 

aktualizácii operačného systému Android a aplikácie 
Android Auto.

 • Po pripojení zariadenia Android a spustení Andro-
id Auto sa akékoľvek predchádzajúce smartfóny 
pripojené cez Bluetooth odpoja (s výnimkou aktuálne 
pripojeného zariadenia Android).

 • Po odpojení zariadenia Android od jednotky a ukon-
čení práce s Android Auto zostane aktívna funkcia 
hands free cez pripojenie Bluetooth medzi jednotkou 
a zariadením Android.

 • V závislosti od zariadenia a operačného systému 
môže byť služba Android Auto nepoužiteľná alebo jej 
ovládanie nestabilné.

Nastavenie
 ■ Nastavenie zariadenia Android

Stiahnite si aplikáciu Android Auto z Google PlayTM a 
nainštalujte ju do zariadenia Android.
Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si Android Auto 
Help (http://support.google.com/androidauto).

 ■ Nastavenie jednotky
Zapnite funkciu Android Auto.

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  
 (Nastavenia) → [Nastavenia pripojenia 

smartfónu] v uvedenom poradí.

2. Stlačte [Android Auto] a režim zmeňte 
na [ZAP].

Pripojenie

1. Jednotku prepojte so zariadením 
Android pomocou USB kábla na dátové 
prenosy.
 • Zobrazí sa obrazovka Android Auto.
 • Po pripojení sa zobrazí ikona Android Auto na 
DOMOVSKEJ obrazovke a obrazovke s AV 
menu.

 POZNÁMKA
 • Pri prvom pripojení musíte prijať zmluvný text zobra-

zený na obrazovke smartfónu stlačením príslušných 
tlačidiel na smartfóne.

 • Ak sa obrazovka neprepne na obrazovku Android 
Auto, stlačte  na DOMOVSKEJ obrazovke alebo 
[Android Auto] na obrazovke s AV menu.
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Ovládanie hlasom
Telefón a zvukové prehrávanie môžete ovládať hlasom. Na modeli s funkciou navigácie môžete zároveň používať ovládanie hlasom 
na vyhľadávanie cieľa cesty a zadávanie trás.

 POZNÁMKA
 • Ovládanie hlasom nie je dostupné vo všetkých nasta-

veniach jazyka.

Používanie ovládania hlasom
Krátko stlačte spínač hlasového ovládania/telefónu na 
volante alebo spínač hlasového ovládania na zobra-
zenie obrazovky portálu VR.
Keď zaznie pípnutie, použite niektorý zo zobrazených 
hlasových príkazov.
Preštudujte si „Spínače na volante“ (str. 7), kde sú 
uvedené detailné informácie o jednotlivých spínačoch.

 POZNÁMKA
 • Ak chcete používať funkciu na rozpoznávanie hlasu 

Apple CarPlay alebo Android Auto, stlačte a podržte 
spínač hlasového ovládania/telefónu na volante alebo 
spínač hlasového ovládania.

 • Ak je pripojený systém Apple CarPlay, spustite Siri na 
vašom iPhone.

 • Ak je pripojený systém Android Auto, spustite Google 
Assistant v Android Auto.

 ■ Deaktivácia ovládania hlasom
Vykonajte niektorú z nasledujúcich operácií.
 • Stlačte  na jednotke.
 • Stlačte a podržte  na jednotke.
 • Povedzte „Cancel“.
 • Stlačte a podržte spínač hlasového ovládania/telefó-

nu na volante alebo spínač hlasového ovládania.

Príkazy ovládania hlasom
Vyslovte text zobrazený na obrazovke ovládania hlasom.
Na obrazovke sa však nezobrazujú nasledujúce príkazy.

Príkaz Činnosť

Help  • Slúži na prečítanie príkazu 
zodpovedajúceho obrazovke.

Back
* Nie je k dispozí-
cii na obrazovke 
portálu VR.

 • Slúži na návrat na predchá-
dzajúcu obrazovku s príkaz-
mi.

Cancel  • Slúži na zrušenie ovládania 
hlasom.

 POZNÁMKA
 • Niektoré príkazy nie sú k dispozícii, ak je pripojený 

systém Apple CarPlay alebo Android Auto.
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Systémové nastavenia
Všeobecné nastavenia jednotky môžete zmeniť v menu [Systémové nastavenia].

Položka Popis

Nastavenia zobrazenia
Nastavenie zobrazenia Jas obrazovky v dennom a nočnom režime môžete nastaviť v rozsahu od 1 do 20. Čím vyššia je číselná hodnota, tým vyšší 

je jas obrazovky.
[+] slúži na zvýšenie jasu a [–] slúži na jeho zníženie. Po stlačení a podržaní tlačidla sa bude hodnota meniť kontinuálne.

Denný/Nočný režim  • [Automaticky]: Ak sú na vozidle zapnuté svetlomety, jas obrazovky sa automaticky prepne do nočného režimu. Ak sú 
svetlomety vypnuté, jas obrazovky sa automaticky prepne do denného režimu.

 • [Deň]: Jas obrazovky bude vždy v dennom režime.
 • [Noc]: Jas obrazovky bude vždy v nočnom režime.

 POZNÁMKA
 • Ak nastavíte jas podsvietenia združeného merača na maximálnu hodnotu, jas obrazovky na jednotke sa prepne do denného 

režimu aj v prípade výberu možnosti [Automaticky]. Pozrite si používateľskú príručku, kde sú uvedené informácie o nastavení 
jasu združeného merača.

Pozícia AV na úvodnej 
obrazovke

 • [Strana vodiča]: Zobrazenie na strane predného sedadla vodiča.
 • [Strana spolujazdca]: Zobrazenie na strane predného spolujazdca.

Nastavenia hlasitosti
Pípnutie [ZAP] alebo [VYP]
Hlasové ovládanie [ZAP] alebo [VYP]
Hlasitosť hlasového ovládania [+] zvyšuje hlasitosť a [–] ju znižuje. Po stlačení a podržaní tlačidla sa bude hodnota meniť kontinuálne.
Hlasitosť hovoru [+] zvyšuje hlasitosť a [–] ju znižuje. Po stlačení a podržaní tlačidla sa bude hodnota meniť kontinuálne.
Hlasitosť zvonenia [+] zvyšuje hlasitosť a [–] ju znižuje. Po stlačení a podržaní tlačidla sa bude hodnota meniť kontinuálne.
Hlasitosť rozoznávania hlasu [+] zvyšuje hlasitosť a [–] ju znižuje. Po stlačení a podržaní tlačidla sa bude hodnota meniť kontinuálne.
Stlmiť hlasitosť AV v hlasovej 
navigácii

Slúži na nastavenie hlasitosti AV zdroja, ktorý počúvate počas prebiehajúceho hlasového navádzania.
 • [Vysoký útlm]: Vysoký útlm hlasitosti AV zdroja.
 • [Nízky útlm]: Nízky útlm hlasitosti AV zdroja.
 • [VYP]: Bez útlmu hlasitosti AV zdroja.

Stlmiť hlasitosť AV na 
obrazovke kamery
(Len v prípade pripojenej kamery)

[ZAP] alebo [VYP]
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Položka Popis

Ovl. hlas. závis. od rých. Slúži na nastavenie citlivosti automatického nastavovania hlasitosti na základe rýchlosti vozidla.
[Úroveň 3], [Úroveň 2], [Úroveň 1]: Čím vyššia úroveň, tým vyššia citlivosť.
[VYP]: Nastavenie hlasitosti na základe rýchlosti vozidla sa nepoužíva.

Výst.vid. pre záb.na zad.sed.
(Len v prípade zapojeného multimediálneho 
systému pre zadné sedadlá)

[ZAP] alebo [VYP]

Nastavenia pripojenia smartfónu
Android Auto [ZAP] alebo [VYP]

Zoznam zariadení Apple CarPlay Slúži na zobrazenie zoznamu zariadení Apple CarPlay.

Nastavenia odkazov
Slúži na výber a nastavenie priradenej funkcie po stlačení tlačidla  (tlačidlo Obľúbené).
* Ak do tlačidla Obľúbené nie sú priradené žiadne obľúbené položky, na priradenie obľúbených položiek stlačte  (tlačidlo 

Obľúbené).

Prepnúť motív obrazovky Slúži na nastavenie motívu obrazovky.
Nastavenia bezpečnostného kódu PIN  • [ZAP]:Zadajte ľubovoľný štvorčíselný bezpečnostný kód dvakrát za sebou.

 • [VYP]:Zadajte naprogramovaný bezpečnostný kód.
Po naprogramovaní bezpečnostného kódu vás systém vyzve na jeho zadanie po demontáži jednotky alebo výmene akumulá-
tora. Jednotku nebude možné používať bez zadania správneho bezpečnostného kódu.
K dispozícii sú nasledujúce operácie.

 • Zobrazenie videosignálu z 360° kamery
 • Zobrazenie obrazových informácií z cúvacej kamery po zaradení spiatočky (R) na radiacej páke

* Zadaný bezpečnostný kód si bezpečne uschovajte pre neskoršie použitie.
Uzamknúť klávesnicu počas jazdy  • [ZAP]: Slúži na zablokovanie používania klávesnice a zobrazovania obrazových informácií počas jazdy.

 • [VYP]: Slúži len na zablokovanie zobrazovania obrazových informácií počas jazdy.
Nastavenia jazyka Slúži na zmenu jazyka.
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Položka Popis

Nastavenia hodín
Dátumový formát Slúži na nastavenie formátu zobrazovania dátumu.
Časový formát Slúži na nastavenie formátu zobrazovania času.
Nastavenie času Aktuálny čas sa zobrazuje na základe informácií zo satelitov GPS, čas je však možné nastaviť aj manuálne.

Časové pásmo Vyberte si príslušné časové pásmo.
Nastavenie letného času

Typ letného času  • [Automaticky]: Slúži na načítanie časového pásma a informácií o časovom rozdiele pre aktuálnu polohu vozidla a vykona-
nie príslušného časového posunu.

 • [Príručka]: Zvoľte položku Letný čas a Prispôsobenie letného času na manuálne nastavenie času.
* Túto položku je možné nastaviť na len na modeloch, ktoré sú vybavené funkciou navigácie.

Letný čas  • [ZAP]: Slúži na nastavenie času pomocou zadaného časového rozdielu.
 • [VYP]: Slúži na deaktiváciu nastavenia času pomocou zadaného časového rozdielu.

* Toto nastavenie nie je možné použiť, ak je položka [Automaticky] nastavená na Typ letného času.
Prispôsobenie letného 
času

Slúži na nastavenie času.
* Toto nastavenie nie je možné použiť, ak je položka [Automaticky] nastavená na Typ letného času.

Manuálne nastavenie času Slúži na manuálne nastavenie hodín a minút nastaveného času.
Pomocou [hr] a [min] zmeňte aktuálny čas a stlačte [OK].
Po stlačení tlačidla [Resetovať] sa nastavenie času obnoví na základe informácií zo satelitov GPS.

Zobraziť hodiny počas 
obrazovky s videom

[ZAP] alebo [VYP]

Resetovať
Resetovať hodnoty učenia 
senzora

Hybridný 3D snímač v jednotke deteguje jazdnú situáciu (vzdialenosť/smer/náklon (3D)) a zapamätáva si výsledky. Naučené 
výsledky sa ukladajú do integrovanej pamäte snímača v jednotke a presnosť polohy vozidla sa zvyšuje s pribúdajúcimi jazdami. 
Stav učenia snímača je potrebné resetovať v nasledujúcich prípadoch. 
 • V prípade zmeny inštalačného uhla alebo polohy hlavnej jednotky alebo presunu hlavnej jednotky do iného vozidla
 • V prípade nadmernej nepresnosti merania pozície
 • Ak dlhší čas nedochádza ku korekciám chýb vzdialenosti po výmene pneumatík

* Túto položku je možné nastaviť na len na modeloch, ktoré sú vybavené funkciou navigácie.
Obnoviť výrobné nastavenia Slúži na zmazanie všetkých uložených nastavení a obnovu zariadenia do základných nastavení.

Informácie o produkte Slúži na zobrazenie sériového čísla a softvérovej verzie jednotky atď. a aktiváciu softvérových aktualizácií.
Softvérová licencia typu Open-Source Slúži na zobrazenie informácií o licenciách softvéru open source.
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Nastavenia navigácie 
Zmenu nastavení navigácie môžete vykonávať v [Nastavenia navigácie].

Položka Popis

Stav trasy  • [Odporúčanie]: Prioritne sa použije najkratší čas príchodu.
 • [Krát.]: Prioritne sa použije najkratšia vzdialenosť.
 • [Hlav. cesta]: Prioritne sa použijú hlavné cesty.

Voľby trasy
Diaľnica  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú diaľnice.

 • [Minimal.]: Diaľnice sa nebudú používať.
Spoplatnená cesta  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú spoplatnené cesty.

 • [Minimal.]: Spoplatnené cesty sa nebudú používať.
Trajekt  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú trajekty.

 • [Minimal.]: Trajekty sa nebudú používať.
 • [Uprednostniť]: Prioritne sa použijú trajekty.

Vlaková preprava  • [Použiť]: V prípade potreby sa použije vlaková preprava vozidiel.
 • [Minimal.]: Vlaková preprava vozidiel sa nebude používať.

Nespevnená cesta  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú nespevnené cesty.
 • [Minimal.]: Nespevnené cesty sa nebudú používať.

Cesta vyž. diaľ. zn.  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú cesty vyžadujúce diaľničnú známku.
 • [Minimal.]: Cesty vyžadujúce diaľničnú známku sa nebudú používať.

Sezónna cesta  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú sezónne cesty.
 • [Minimal.]: Sezónne cesty sa nebudú používať.

Pruh HOV  • [Použiť]: V prípade potreby sa použijú pruhy HOV.
 • [Minimal.]: Pruhy HOV sa nepoužijú.

Dopravná zápcha  • [Vziať do úvahy]: Do úvahy sa vezmú dopravné informácie.
 • [Ignorovať]: Dopravné informácie sa budú ignorovať.

* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.
Navigovať pomocou naučených 
trias

[Vziať do úvahy] alebo [Ignorovať]

Časové obmedzenie [Vziať do úvahy] alebo [Ignorovať]

DRG (dynam. nav. na trase) [ZAP] alebo [VYP]
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Položka Popis

Režim DRG Slúži na manuálny výber trasy alebo automatické spustenie navádzania novej trasy, ak sa nová trasa vygeneruje následkom 
dynamického navádzania trasy.
[Manuálne] alebo [Automatické]
* Túto funkciu je možné nastaviť, ak je položka DRG (dynam. nav. na trase) v režime [ZAP].
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Autom. vybrať trasu cez DRG Pomocou tejto funkcie môžete zadefinovať, ktorú trasu jednotka automaticky vyberie, ak sa obrazovky s výberom trasy nedo-
tknete istý čas po vygenerovaní novej trasy pomocou dynamického navádzania trasy.
[Aktuálna trasa] alebo [Nová trasa]
* Túto funkciu je možné nastaviť vtedy, keď je Režim DRG  nastavený na [Manuálne].
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Rých. pre ETA (bežné cesty) Slúži na nastavenie referenčnej rýchlosti na výpočet očakávaného času príchodu.
Ak je [Merná jednotka] nastavená na [km]
 • [Odporúčanie]: Jednotka vezme do úvahy trasu na výpočet automaticky nastavenej rýchlosti.
 • [20 km/h], [30 km/h], [40 km/h], [50 km/h], [60 km/h], [70 km/h], [80 km/h], [90 km/h]: Výpočet pomocou zvolenej rýchlosti.

Ak je [Merná jednotka] nastavená na [míľa]
 • [Odporúčanie]: Jednotka vezme do úvahy trasu na výpočet automaticky nastavenej rýchlosti.
 • [10 mph], [20 mph], [30 mph], [40 mph], [50 mph], [60 mph]: Výpočet pomocou zvolenej rýchlosti.

Rých. pre ETA (diaľ./spopl.) Slúži na nastavenie referenčnej rýchlosti na výpočet očakávaného času príchodu.
Ak je [Merná jednotka] nastavená na [km]
 • [Odporúčanie]: Jednotka vezme do úvahy trasu na výpočet automaticky nastavenej rýchlosti.
 • [60 km/h], [70 km/h], [80 km/h], [90 km/h], [100 km/h], [110 km/h], [120 km/h], [130 km/h]: Výpočet pomocou zvolenej rýchlosti.

Ak je [Merná jednotka] nastavená na [míľa]
 • [Odporúčanie]: Jednotka vezme do úvahy trasu na výpočet automaticky nastavenej rýchlosti.
 • [30 mph], [40 mph], [50 mph], [60 mph], [70 mph], [80 mph]: Výpočet pomocou zvolenej rýchlosti.

Zablokovaná oblasť Slúži na nastavenie oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť počas vyhľadávania trasy.
Preštudujte si „Nastavenie zablokovaných oblastí“ (str. 20)

Zobraziť zväčšený navádzací bod Slúži na zväčšenie zobrazenia oblasti navádzacieho bodu, keď sa k nemu približujete počas prebiehajúceho navádzania trasy.
[ZAP] alebo [VYP]
* Ak je položka Zobraziť obrázok navádzacieho bodu v režime [ZAP], obrázok navádzacieho bodu sa zobrazí prioritne, ak 
sú v jednotke uložené obrazové údaje k navádzaciemu bodu.

Zobraziť obrázok navádzacieho bodu Slúži na aktiváciu zobrazenia obrázku oblasti navádzacieho bodu, keď sa k nemu približujete počas prebiehajúceho navá-
dzania trasy.
[ZAP] alebo [VYP]
* Zobrazuje sa len vtedy, ak sú v jednotke uložené obrazové údaje k navádzaciemu bodu.

Automatické priblíženie Slúži na automatickú zmenu zobrazenia mierky mapy v rozsahu 50 m až 500 m tak, aby sa na mape zobrazil nasledujúci 
navádzací bod počas navádzania trasy.
[ZAP] alebo [VYP]
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Položka Popis

Zobraziť zoznam navádzania trasy Slúži na automatické zobrazenie informácií, napríklad odbočenia a križovatiek na trase, počas prebiehajúceho navádzania trasy.
[ZAP] alebo [VYP]

Zobr. smer. zn. na diaľnici Slúži na zobrazenie smerových značení na miestach, kde sa rozdvojuje diaľnica, počas jazdy bez navádzania trasy.
[ZAP] alebo [VYP]

Navádzanie pre hranice krajiny Slúži na aktiváciu hlasového upozornenia v prípade prekročenia štátnej hranice.
[ZAP] alebo [VYP]

Navádzanie pre spojovacie body Slúži na zabezpečenie hlasového navádzania počas približovania do bodu, v ktorom sa zbiehajú dve cesty počas jazdy na 
spoplatnenej ceste.
[ZAP] alebo [VYP]

Navádzanie pre značky stop  • [Zobrazenie a zvuk]: Slúži na zobrazenie navádzacích ikon k prechodnému dopravnému značeniu STOP. Zaznie zvukový 
efekt.

 • [Zobrazenie]: Slúži na zobrazenie navádzacích ikon k prechodnému dopravnému značeniu STOP. Nezaznie zvukový 
efekt.

 • [VYP]: Slúži na deaktiváciu zobrazenia navádzacích ikon k prechodnému dopravnému značeniu STOP. Nezaznie zvukový 
efekt.

* Zobraziť je možné až tri prechodné dopravné značenia STOP v poradí zodpovedajúcom vzdialenosti vášho vozidla od tohto 
značenia.
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Varovanie na oblasť školy Slúži na aktiváciu hlasového upozornenia v prípade priblíženia vozidla k školskej zóne.
[ZAP] alebo [VYP]

Prerušiť obrazovku AV s navádzaním  • [Zobraziť navigačný bod]: Prerušenie so zväčšeným zobrazením navádzacieho bodu.
 • [Dynamické navádzanie trasy]: Prerušenie so zobrazením dynamického navádzania trasy.

* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.
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Nastavenia mapy 
Zmenu nastavení mapy môžete vykonávať v [Nastavenia mapy].

Položka Popis

Typ mapy Slúži na definovanie spôsobu zobrazovania mapy po prepnutí na obrazovku s mapou.
Merná jednotka Slúži na nastavenie merných jednotiek zobrazovaných na jednotke.
Denné/Nočné zobrazenie  • [Automaticky]: Po zapnutí svetlometov na vozidle sa obrazovka automaticky prepne do nočného režimu farebného zobra-

zenia. Po vypnutí svetlometov na vozidle sa obrazovka automaticky prepne do denného režimu farebného zobrazenia.
 • [Deň]: Vždy sa bude používať denný režim farebného zobrazenia.
 • [Noc]: Vždy sa bude používať nočný režim farebného zobrazenia.

 POZNÁMKA
 • Ak je jas osvetlenia združeného merača nastavený na maximálnu hodnotu, denný režim zobrazovania farieb sa bude používať vždy, a to aj v 

prípade výberu možnosti [Automaticky]. Pozrite si používateľskú príručku, kde sú uvedené informácie o nastavení jasu združeného merača.

Zobraziť denník jazdy [ZAP] alebo [VYP]
Podmienky na odstránenie denníka 
jazdy

 • [V blízkosti Domova]: V prípade vypnutia spínača motora v blízkosti domova.
 • [Napájanie VYPNUTÉ]: V prípade vypnutia spínača motora.
 • [VYP]: Denník jazdy sa neodstráni.

Zobraziť smer do cieľa [ZAP] alebo [VYP]
Zobraziť ikony POI Slúži na zobrazenie ikon POI, napríklad samoobslúh a čerpacích staníc.

[ZAP] alebo [VYP]
Po zmene režimu na [ZAP] je možné zvoliť a nastaviť kategórie zobrazovaných POI.

Zmeniť mierku na zobrazenie ikon POI Ak je merná jednotka vzdialenosti nastavená na [km]
 • [Pod mierkou 100m], [Pod mierkou 200m], [Pod mierkou 500m], [Pod mierkou 1km]: Slúži na zobrazenie ikon POI v 
zvolenej mierke.

Ak je merná jednotka vzdialenosti nastavená na [míľa]
 • [Pod mierkou 100yd], [Pod mierkou 200yd], [Pod mierkou 1/4mi], [Pod mierkou 1/2mi]: Slúži na zobrazenie ikon POI v 
zvolenej mierke.

Zobr. zjedn. obľúb. ikony Ak je merná jednotka vzdialenosti nastavená na [km]
 • [Nad mierkou 500m], [Nad mierkou 1km], [Nad mierkou 2km]: Slúži na zobrazenie zjednodušených ikon obľúbených 
položiek v zvolenej mierke.  
[VYP]: Deaktivácia zobrazenia zjednodušených ikon obľúbených položiek.

Ak je merná jednotka vzdialenosti nastavená na [míľa]
 • [Nad mierkou 1/4mi], [Nad mierkou 1/2mi], [Nad mierkou 1mi]: Slúži na zobrazenie zjednodušených ikon obľúbených 
položiek v zvolenej mierke.  
[VYP]: Deaktivácia zobrazenia zjednodušených ikon obľúbených položiek.

(Dostupné len na modeloch s funkciou navigácie)
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Položka Popis

Zobraziť 3D orientačné body Slúži na zobrazenie pamiatok vo forme 3D ikon POI.
[ZAP] alebo [VYP]

Zobraziť 3D budovy Slúži na zobrazenie významných budov v 3D.
[ZAP] alebo [VYP]

Zobraziť maximálnu povolenú rýchlosť Slúži na zobrazenie rýchlostného obmedzenia, ak sa na ceste používajú rýchlostné obmedzenia.
[ZAP] alebo [VYP]
* V niektorých mapových údajoch sa údaje o rýchlostnom obmedzení môžu odlišovať od reálnych rýchlostných obmedzení.

Zob.ik.jednosm.ces. v mier. 100m
alebo
Zob.ik.jednosm.ces. v mier. 100yd

Slúži na zobrazenie ikon jednosmerných ciest na obrazovke s mapou, keď je mierka mapy nastavená na 100 m/100 yd.
[ZAP] alebo [VYP]
* Ikony jednosmerných ciest sa budú vždy zobrazovať v mierke 50 m/50 yd alebo detailnejšej mierke.

Zobraziť lokality blízko trasy Slúži na zobrazenie ikony  na nebezpečných miestach na obrazovke s mapou a aktiváciu hlasového upozornenia.
 • [ZAP]: Slúži na zobrazovanie nebezpečných miest a aktiváciu hlasového upozornenia.
 • [VYP]: Slúži na deaktiváciu zobrazovania nebezpečných miest a hlasového upozornenia.

* Hlasové upozornenie sa bude generovať len počas prebiehajúceho navádzania trasy.
Zobr. info. o dopr. zápche  • [Diaľ., spopl./bež.]: Slúži na zobrazenie informácií o dopravných zápchach na diaľniciach, spoplatnených cestách a bež-

ných cestách.
 • [Len diaľnice]: Slúži na zobrazenie informácií o dopravných zápchach výhradne na diaľniciach.
 • [Len spoplatnené cesty]: Slúži na zobrazenie informácií o dopravných zápchach výhradne na spoplatnených cestách.
 • [Len bežné cesty]: Slúži na zobrazenie informácií o dopravných zápchach výhradne na bežných cestách.
 • [Nezobrazovať]: Slúži na deaktiváciu zobrazovania informácií o dopravných zápchach.

* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.
Zob.pruhy s ozn.dop.záp./zdrž Slúži na aktiváciu zobrazenia farebnej výplne ciest s dopravnou zápchou alebo hustou premávkou.

[ZAP] alebo [VYP]
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Zobraziť pruhy s indikáciou bez zdržaní Slúži na aktiváciu zobrazenia farebnej výplne na cestách bez dopravnej zápchy.
[ZAP] alebo [VYP]
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Zobraziť informácie o obmedzení 
premávky

Slúži na zobrazenie ikon dopravných informácií a úsekov s dopravnými kontrolami na obrazovke s mapou.
[ZAP] alebo [VYP]
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Zobraziť informácie o parkoviskách Slúži na zobrazenie ikon signalizujúcich dostupnosť parkovísk na obrazovke s mapou.
[ZAP] alebo [VYP]
* Táto funkcia je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Upraviť polohu vozidla Ak poloha vozidla na obrazovke s polohou vozidla alebo obrazovke počas jazdy nie je správna, polohu vozidla je možné nastaviť.
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Nastavenia zvuku a videa
Nastavenia zvuku a videa môžete meniť v menu [Nastavenia AV].

Položka Popis

Nastavenia kvality zvuku
Zoslabenie/Vyváženie Slúži na nastavenie vyváženia hlasitosti predných/zadných/ľavých/pravých reproduktorov.

Stlačte prevádzkovú oblasť na nastavenie vyváženia hlasitosti predných/zadných/ľavých/pravých reproduktorov.
Vyváženie ľavých a pravých/predných a zadných reproduktorov je možné nastaviť na hodnotu od 0 do 25.
Hodnoty je možné upraviť aj stlačením / / / .

Predvoľby ekvalizéra Na nastavenie ekvalizéra môžete použiť jednu zo šiestich prednastavených kriviek alebo vlastnú krivku.
[Flat]: Zvuková korekcia sa nepoužíva. Pomocou tohto nastavenia môžete skontrolovať vplyv ekvalizéra na prehrávaný zvuk 
striedavým prepínaním medzi týmto nastavením a predvolenou krivkou ekvalizéra.
[Rock], [Klasická], [Pop], [Džez], [Hip-hop]: Ekvalizér môžete nastaviť podľa príslušného hudobného žánru. Hodnotu zvuko-
vých efektov môžete nastaviť na úroveň 1 až 5.
[Vlastné]: Zvoľte si želanú frekvenciu a upravte úroveň.
Stĺpec s frekvenciou posúvajte prstom na úpravu úrovne.

Oprava zdroja komprimovaného 
zvuku

 • [Režim 2]: Korekcia hudby s vysokým kompresným pomerom.
 • [Režim 1]: Korekcia hudby s nízkym kompresným pomerom.
 • [VYP]: Bez korekcie alebo úprav skomprimovaného zvukového zdroja.

Nastavenia rádia * Tieto nastavenia sa zobrazujú len na modeloch, ktoré podporujú príjem rádiového informačného systému (RDS) a digitálne-
ho rádia (DAB).

Oznámenie o premávke (TA) Slúži na automatické zobrazenie dopravných informácií.
[ZAP] alebo [VYP]

Zobraziť rádiový text Slúži na zobrazovanie textu rádiostanice zo stanice RDS.
[ZAP] alebo [VYP]

Alternatívne frekvencie (AF) Slúži na automatické vyhľadávanie a preladenie na iný vysielač tej istej rádiostanice, ktorý vysiela silnejší signál, ak sa príjem 
aktuálnej stanice oslabí, alebo sa vyskytne iný problém.
[ZAP] alebo [VYP]

Regionálny program Slúži na nastavenie obmedzenia príjmu staníc na oblasť, v ktorej prebieha príjem aktuálne prijímanej rádiostanice po prepnutí 
frekvencie pomocou funkcie AF (alternatívna frekvencia).
[ZAP] alebo [VYP]

Filter kategórie RDS PTY Povoliť filter kategórie RDS PTY: Slúži na prepnutie všetkých kategórií do režimu VYP.
 • [ZAP]: Vyhľadávanie frekvencií bude prebiehať len v tých kategóriách, ktoré sú prepnuté do režimu ZAP.
 • [VYP]: Vyhľadávanie bude prebiehať na všetkých frekvenciách bez ohľadu na kategóriu.

* Kategórie, ktoré nie je možné prijímať, sa nezobrazia.
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Položka Popis

Zobraziť ďalšie informácie o DAB Slúži na zobrazovanie textových informácií, ktoré sa prijímajú z rádiostanice.
[ZAP] alebo [VYP]

Spojenie DAB-FM Slúži na automatické vyhľadávanie a preladenie na stanicu RDS, ktorá vysiela ten istý program, ak sa príjem aktuálnej stani-
ce oslabí.
[ZAP] alebo [VYP]

Spojenie DAB-DAB Slúži na automatické vyhľadávanie a preladenie na iný súbor služieb, ktorý podporuje rovnaké komponenty služieb, ak sa 
príjem aktuálnej stanice oslabí.
[ZAP] alebo [VYP]

Filter kategórie DAB PTY Povoliť filter kategórie DAB PTY
 • [ZAP]: Vyhľadávanie frekvencií bude prebiehať len v tých kategóriách, ktoré sú prepnuté do režimu ZAP.
 • [VYP]: Vyhľadávanie bude prebiehať na všetkých frekvenciách bez ohľadu na kategóriu.

* Kategórie, ktoré nie je možné prijímať, sa nezobrazia.
Ovládanie zobrazenia videa z USB Slúži na nastavenie jasu, kontrastu, odtieňa a farebnej teploty zobrazenia videozáznamu prehrávaného z USB.
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Nastavenia Bluetooth®/Wi-Fi
Zmenu nastavení Bluetooth a Wi-Fi môžete vykonávať v menu [Nastavenia bezdrôtových možností pripojenia].

Položka Popis

Bluetooth Slúži na aktiváciu a deaktiváciu funkcie Bluetooth.
[ZAP] alebo [VYP]

Nastavenia Bluetooth Slúži na spárovanie a nastavenie zariadení Bluetooth.
Registrovať/Odstrániť zariadenia Slúži na spárovanie alebo odstránenie zariadenia Bluetooth.

Preštudujte si „Pripojenie zariadenia kompatibilného s Bluetooth“ (str. 53)

Hľadať na telefóne Toto nastavenie môžete používať na vyhľadávanie a spárovanie jednotky zo zariadenia Bluetooth.
Automatické pripojenie Pomocou tohto nastavenia môžete jednotku automaticky pripojiť k zariadeniu Bluetooth po jej zapnutí.

[ZAP] alebo [VYP]

Kód PIN Slúži na nastavenie kódu PIN jednotky.
Názov zariadenia Slúži na nastavenie názvu zariadenia jednotky.
Nastavenia telefónu  • Stiahnuť históriu hovorov

Slúži na manuálne načítanie histórie prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov z pripojeného mobilného telefónu.
 • Odstrániť históriu hovorov
Slúži na odstránenie načítanej histórie prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov.
* História prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov, ktorá je uložená v pripojenom mobilnom telefóne, sa z mobilného tele-
fónu neodstráni.

 • Aut.stiah.tel. zoz./his. hov.
Slúži na automatické načítanie kontaktov a histórie prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov po pripojení mobilného telefónu.
[ZAP] alebo [VYP]:

 • Poradie triedenia telefónneho zoznamu
Slúži na nastavenie zoradenia kontaktov na [Meno, Priezvisko] alebo [Priezvisko, Meno].

 • Upozorniť na prichádzajúcu textovú správu
Slúži na nastavenie notifikácií o SMS správach prichádzajúcich do mobilného telefónu.
- [Režim 1]: Automatické zobrazenie vyskakovacieho okna a prečítanie správy nahlas.
- [Režim 2]: Zobrazenie vyskakovacieho okna.
- [VYP]: Deaktivácia notifikácií o SMS správach.

 • Upraviť odpoveď na textovú správu
SMS správu, ktorú odošlete ako odpoveď, môžete upraviť. Stlačte správu a upravte ju. Stlačte [Resetovať] na resetovanie 
nastavení.
* Základné nastavenia sa obnovia aj po odstránení všetkých správ a ukončení zadávania.

Wi-Fi Slúži na aktiváciu a deaktiváciu funkcie Wi-Fi.
[ZAP] alebo [VYP]
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Nastavenia vozidla
Zmenu nastavení vozidla môžete vykonávať v menu [Nastavenia vozidla].

* Zobrazené nastavenia závisia od modelu vozidla.

Položka Popis

Informácie o varovaní pre vozidlo
Varovanie Slúži na zobrazovanie notifikácií v prípade výskytu poruchy vo vozidle.

[ZAP] alebo [VYP]
Otvorené dvere Slúži na zobrazovanie notifikácií o otvorených dverách.

[ZAP] alebo [VYP]
Ručná brzda Slúži na zobrazovanie notifikácií v prípade výskytu poruchy v brzdovej sústave vozidla.

[ZAP] alebo [VYP]
Nezapnutý bezpečnostný pás Slúži na zobrazovanie notifikácií o nesprávne zapnutom bezpečnostnom páse.

[ZAP] alebo [VYP]
Poľadovica na cestách Slúži na zobrazovanie notifikácií o zľadovatenej vozovke.

[ZAP] alebo [VYP]
Slabá batéria v diaľkovom 
ovládaní

Slúži na zobrazovanie notifikácií o nízkom stave elektrickej energie v batérii bezdrôtového kľúča vozidla.
[ZAP] alebo [VYP]
* V závislosti od technických špecifikácií vozidla sa hlásenia s notifikáciami nemusia zobrazovať ani vtedy, keď je toto nasta-
venie prepnuté do režimu [ZAP].

Nedostatok paliva Slúži na zobrazovanie notifikácií o nízkej hladine paliva v nádrži.
[ZAP] alebo [VYP]

Nízky tlak v pneumatikách Slúži na zobrazovanie notifikácií o poklese tlaku vzduchu v pneumatikách.
[ZAP] alebo [VYP]

Vlastné nastavenie vozidla
Ochrana proti krádeži Pomocou tejto funkcie sa aktivuje funkcia zabezpečenia proti krádeži.
Osvetlenie podlahy Slúži na aktiváciu osvetlenia priestoru pre nohy.
Odomknutie dverí Slúži na nastavenie odomykania a zamykania dverí na príslušných sedadlách.
Bzučiak uzamknutia dverí Slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu exteriérového bzučiaka uzamknutia dverí.

[ZAP] alebo [VYP]
A/C režim pri A-STOP Slúži na nastavenie prioritného režimu počas jazdy.
Jednodotyková smerovka Slúži na aktiváciu blikania smerových svetiel v prípade mierneho pohybu volantom pri zmene jazdného pruhu.

[ZAP] alebo [VYP]
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Pripojenie zariadenia kompatibilného s Bluetooth
K jednotke je možné pripojiť zariadenie kompatibilné s Bluetooth, napríklad mobilný telefón, iPhone alebo smartfón, na prehrávanie 
hudby z takéhoto zariadenia alebo uskutočňovanie a prijímanie telefónnych hovorov pomocou hands free.

 POZNÁMKA
 • Na webovej stránke sú uvedené najaktuálnejšie infor-

mácie o zariadeniach, ktoré je možné pripojiť.

Nastavenie jednotky do 
pohotovostného režimu 
a spárovanie zariadenia 

kompatibilného s Bluetooth
1. Aktivuje funkciu Bluetooth na zariadení 

kompatibilnom s Bluetooth.

2. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  (Nasta-
venia) →  (Karta) v uvedenom poradí.

3. Stlačte [Nastavenia Bluetooth].

4. Stlačte [Hľadať na telefóne].

5. K tejto jednotke sa pripojte zo zariadenia 
kompatibilného s Bluetooth.
 • Vyhľadajte názov tejto jednotky na zariadení 
kompatibilnom s Bluetooth a pripojte sa k nej.

6. Stlačte [Áno].
 • Na niektorých zariadeniach kompatibilných s 
Bluetooth je potrebné potvrdiť bezpečnostný 
kľúč zobrazený na zariadení.

 • Po ukončení párovania sa zobrazí obrazovka 
na výber profilu.

 POZNÁMKA
 • Po zaregistrovaní zariadenia kompatibilného s Apple 

CarPlay sa po ukončení registračného procesu 

zobrazí hlásenie o spustení Apple CarPlay. Stlačte 
[Áno] na spustenie pripojenia Apple CarPlay.

 • Názov jednotky a kód PIN je možné zmeniť.
 • Stlačte položku [Kód PIN] alebo [Názov zariade-

nia] a postupujte podľa pokynov.
 • S jednotkou je možné spárovať až 10 zariadení 

kompatibilných s Bluetooth. Ak chcete s jednot-
kou spárovať ďalšie zariadenie kompatibilné s 
Bluetooth, no s jednotkou je už spárovaných 
10 zariadení, najprv odstráňte niektoré zo spáro-
vaných zariadení Bluetooth.

7. Stlačte začiarkavacie políčka k prísluš-
ným funkciám, ktoré chcete používať.
Telefón: 
Slúži na používanie telefonovania pomocou 
hands free na jednotke.
Telefón + SMS: 
Slúži na používanie telefonovania pomocou 
hands free na jednotke.
Zároveň slúži na používanie funkcie odpovedí 
na SMS správy a notifikácií o SMS správach na 
jednotke.
Hudba: 
Slúži na používanie jednotky ako zariadenia 
Bluetooth Audio.
Aplikácia pre Smartfón:
Slúži na používanie jednotky ako zariadenia, 
s ktorým sa používa aplikácia NaviBridge pre 
smartfón.

8. Stlačte [OK].

 POZNÁMKA
 • Profily [Telefón] a [Telefón + SMS] nie je možné 

používať súčasne.

 ■ Stav pripojenia a profil
Ikony pripojenia Ikony profilov

Ikony profilov

Ikona Popis

Telefón

Telefón + SMS

Hudba

Aplikácia pre Smartfón

 POZNÁMKA
 • Po pripojení sa profil zobrazí modrou farbou. Ak bol 

profil pripojený v minulosti, no aktuálne sa nepoužíva, 
zobrazený bude bielo farbou.
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Ikony pripojenia

Ikona Popis
Táto ikona sa zobrazuje po nadviazaní 
pripojenia cez Bluetooth.
Pripojenie Apple CarPlay je zobrazené 
zelenou farbou. 
Ak je Apple CarPlay zvolený v profile, no 
Apple CarPlay a Bluetooth nie sú pripoje-
né, zobrazený bude šedou farbou.

Prepínanie zariadení 
Bluetooth

Ak sú s jednotkou spárované dve alebo viac zariadení 
kompatibilných s Bluetooth, pomocou nasledujúceho 
postupu môžete zvoliť zariadenie, ktoré chcete používať.

1. Aktivuje funkciu Bluetooth na zariadení 
kompatibilnom s Bluetooth.

2. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  (Nasta-
venia) →  (Karta) v uvedenom poradí.

3. Stlačte [Nastavenia Bluetooth].

4. Stlačte [Registrovať/Odstrániť zariadenia].

5. Stlačte zariadenie Bluetooth, na ktoré 
sa chcete prepnúť.

6. Stlačte začiarkavacie políčka k prísluš-
ným funkciám, ktoré chcete používať.

7. Stlačte [OK].

 POZNÁMKA
 • Ak dôjde k zmene aktuálne používaného zariadenia 

kompatibilného s Bluetooth, automaticky sa zmenia aj 
informácie zo zariadenia, napríklad história prichá-
dzajúcich/odchádzajúcich hovorov.

Nastavenie spárovaného 
zariadenia Bluetooth

Na spárovanom zariadení Bluetooth môžete nastaviť 
profil pripojenia k tejto jednotke a jednotlivé funkcie, 
ktoré sa budú používať.

 POZNÁMKA
 • Profily [Hudba] a [Aplikácia pre Smartfón] sa párujú 

a pripájajú k zariadeniu kompatibilnému s Bluetooth 
samostatne a oddelene od profilov [Telefón] a 
[Telefón + SMS].

 • Ak je profil už pripojený k inému zariadeniu Bluetooth, 
odpojte existujúci profil a pripojte profil novovybrané-
ho zariadenia Bluetooth.

1. Aktivuje funkciu Bluetooth na zariadení 
kompatibilnom s Bluetooth.

2. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  (Nasta-
venia) →  (Karta) v uvedenom poradí.

3. Stlačte [Nastavenia Bluetooth].

4. Stlačte [Registrovať/Odstrániť zariadenia].

5. Stlačte zariadenie Bluetooth, ktoré 
chcete nastaviť.

6. Stlačte začiarkavacie políčka k prísluš-
ným funkciám, ktoré chcete používať.

7. Stlačte [OK].

 POZNÁMKA
 • Ak je zvolená položka [Apple CarPlay], nebude mož-

né vybrať iné profily.
 • Ak nezačiarknete žiadne políčko, zariadenie Bluetooth 

sa odpojí.

Odstránenie spárovaného 
zariadenia Bluetooth

Informácie o spárovanom zariadení Bluetooth môžete 
odstrániť.

1. Stlačte  (tlačidlo DOMOV) →  (Nasta-
venia) →  (Karta) v uvedenom poradí.

2. Stlačte [Nastavenia Bluetooth].

3. Stlačte [Registrovať/Odstrániť zariadenia].

4. Stlačte  na zariadení Bluetooth, ktoré 
chcete odstrániť.

5. Stlačte [Áno].



sk | 55

Cúvacia kamera
Táto funkcia slúži na pripojenie cúvacej kamery k jednotke a zobrazovanie obrazu zo zadnej časti vozidla.
Detailné informácie sú uvedené v používateľskej príručke.

Výstraha Úpravu kvality obrazu vykonávajte na bezpečnom mieste a zabezpečte, aby sa za vozidlom nenachádzali žiadne predmety. V opačnom prípade by 
mohlo dôjsť k nehode.

Zobrazenie videosignálu
Po preradení radiacej páky do polohy „R“ (spiatočka) 
sa aktivuje zobrazenie videosignálu z cúvacej kamery.

 POZNÁMKA
 • Ak vozidlo identifikuje približujúci sa predmet počas 

zobrazovania videosignálu, na obrazovke sa zobrazí 
výstražný ukazovateľ.

Výstražná kontrolka

Úprava kvality obrazu
Stlačte obrazovku so zobrazovaným videosignálom 
na nastavenie kvality obrazu.

Kľúč Popis

Pokyny Po stlačení tohto tlačidla sa zo-
brazia alebo skryjú vodiace čiary.

Jas
Stlačte [–] na stmavenie alebo [+] 
na zosvetlenie obrazovky.
(Základné nastavenie je 20)

Odtieň
Stlačte  (červená) na zvýšenie 
alebo  (modrá) na zníženie 
teploty farieb.
(Základné nastavenie je 00)

Kontrast
Stlačte [–] na zníženie alebo 
[+] na zvýšenie rozdielu medzi 
čiernou a bielou.
(Základné nastavenie je 00)

Farebná 
teplota

Stlačte  (červená) na zvýšenie 
alebo  (modrá) na zníženie 
teploty farieb.
(Základné nastavenie je 00)
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360° kamera
Táto funkcia slúži na zobrazovanie videosignálu zo štyroch kamier na kontrolu priestoru okolo vozidla, ktorý sa premieta tak, ako keby 
bol snímaný z priestoru priamo nad vozidlom.
Detailné informácie sú uvedené v používateľskej príručke.

Výstraha Úpravu kvality obrazu vykonávajte na bezpečnom mieste a zabezpečte, aby sa za vozidlom nenachádzali žiadne predmety. V opačnom prípade by 
mohlo dôjsť k nehode.

Zobrazenie videosignálu
Stlačte tlačidlo 360° kamery alebo preraďte radiacu 
páku do spiatočky (R), ak chcete aktivovať zobrazenie 
360° kamery na základe polohy radiacej páky.

Úprava kvality obrazu
Kvalitu obrazu môžete nastaviť stlačením tlačidla na 
úpravu kvality obrazu počas zobrazovania signálu z 
360° kamery.

Kľúč Popis

Jas
Stlačte [–] na stmavenie alebo [+] 
na zosvetlenie obrazovky.
(Základné nastavenie je 20)

Odtieň
Stlačte  (červená) na zvýšenie 
alebo  (modrá) na zníženie 
teploty farieb.
(Základné nastavenie je 00)

Kontrast

Stlačte [–] na zníženie alebo 
[+] na zvýšenie rozdielu medzi 
čiernou a bielou.
(Základné nastavenie je 00)

Farebná 
teplota

Stlačte  (červená) na zvýšenie 
alebo  (modrá) na zníženie 
teploty farieb.
(Základné nastavenie je 0)
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Monitor pre zadné sedadlá (k dispozícii samostatne)
Po pripojení monitora pre zadné sedadlá (k dispozícii samostatne) kompatibilného s pripojením HDMI môžu spolujazdci na zadných 
sedadlách sledovať AV zdroj z tejto jednotky.
Videovýstup do monitora pre zadné sedadlá (k dispozícii samostatne) môžete aktivovať alebo deaktivovať. Výrobné nastavenie tejto 
funkcie je VYP.

Videozáznam, ktorý je možné 
sledovať na monitore pre 

zadné sedadlá (k dispozícii 
samostatne)

Videozáznam, ktorý 
je možné sledovať USB-Video

Videozáznam, 
ktorý nie je možné 

sledovať

Iný ako vyššie uvedený video-
záznam

 POZNÁMKA
 • Monitor pre zadné sedadlá (k dispozícii samostatne) 

slúži len na zobrazovanie videozáznamu. Nie je na 
ňom možné vybrať zdroj a ovládať obrazovku. Tieto 
operácie je potrebné vykonávať na obrazovke multi-
mediálneho systému.

 • Videozáznam je možné na monitore pre zadné se-
dadlá (k dispozícii samostatne) sledovať bez ohľadu 
na to, či sa vozidlo pohybuje alebo nie.

 • Monitor pre zadné sedadlá nemusí byť možné 
nainštalovať vo vybraných modeloch vozidiel a vo 
vybranej výbave. Ak potrebujete detailné informácie 
o monitore pre zadné sedadlá (k dispozícii samostat-
ne), kontaktujte vášho predajcu.
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Príloha
Pripojenie externých 

zariadení a dátových úložísk
 POZNÁMKA

 • Z hľadiska bezpečnosti, elektromagnetickej kom-
patibility a tienenia používajte výhradne vyhovujúce 
prepojovacie káble a externé zariadenia.

 ■ Detailné informácie o 
prehrávateľných médiách

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty prehráva-
ných médií:

 • MP3  • WMA  • AAC
 • WAV  • FLAC  • MP4
 • VOB  • AVI  • MOV
 • ASF  • WMV  • MPEG-2:

Na údaje uložené na externé záznamové zariadenia 
pripojené k USB portu sa vzťahujú nasledujúce obme-
dzenia:
 • Veľkosť súboru: Menej ako 128 GB
 • Súborový systém: FAT16/FAT32/exFAT
 • Hierarchická štruktúra maximálne 11 priečinkov.
 • Maximálny počet súborov/skladieb: 20 000
 • Maximálny počet súborov v jednom priečinku: 999
 • Maximálna dĺžka súborovej cesty: 258
 • ID3 tagy: Verzia 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
 • V zariadení nie je možné prehrávať súbory WMA s 

technológiou Digital Rights Management (DRM) z 
online obchodov s hudbou.

 POZNÁMKA
 • Ak zo záznamového zariadenia USB prehrávate 

súbor, ktorého veľkosť presahuje 1 GB, zobrazovanie 
času prehrávania nemusí byť funkčné.

MP3
 • Kodeky

 - MPEG1 (Layer3)
 - MPEG2 (Layer3)
 - MPEG2.5 (Layer3)

 • Dátový tok
 - 8 kbps až 320 kbps (CBR), VBR

 • Vzorkovacia frekvencia
 - 8 kHz až 48 kHz

AAC
 • Kodeky

 - AAC LC/LTP
 - HE-AACv1 (AAC+)
 - HE-AACv2 (rozšírené AAC+)

 • Dátový tok
 - 8 kbps až 320 kbps (CBR), VBR

 • Vzorkovacia frekvencia
 - 8 kHz až 96 kHz

WMA
 • Kodeky

 - Štandardný (v2~v9)
 - Profesionálny (v9,v10)
 - Bezstratový (v9)
 - Hlasový (v9)

 • Dátový tok
 - 4 kbps až 385 kbps (CBR), VBR

 • Vzorkovacia frekvencia
 - 8 kHz až 48 kHz

WAV
 • Kodeky

 - LPCM
 - IMA-ADPCM
 - MS-ADPCM
 - A-law/u-law

 • Vzorkovacia frekvencia
 - 8 kHz až 192 kHz

FLAC
 • Kodeky

 - FLAC(v1.2.1)
 • Vzorkovacia frekvencia

 - 8 kHz až 192 kHz

 POZNÁMKA
 • Niektoré videosúbory s vysokým rozlíšením (HD) 

sa kvôli obmedzeniam systému nemusia prehrávať 
plynule.

 ■ Externé záznamové zariadenie 
USB/Apple

 POZNÁMKA
 • Informácie o zariadeniach Apple podporovaných na 

tejto jednotke sú dostupné na 
https://www.infotainment-system.com/info/confirmation.

 • Externé zariadenie, ktoré pripájate do USB portu, 
musí byť vyrobené v súlade so špecifikáciami pre 
USB Mass Storage Class (USB MSC).

 • Zariadenia pripojené cez USB sú podporované v 
súlade so špecifikáciou USB V 2.0. Zariadenia so 
špecifikáciou USB 1.0 a 3.0 sú kompatibilné.

 • Zariadenia bez súborového systému FAT16/FAT32/
exFAT nie sú podporované.

 • Pevné disky (HDD) vo všeobecnosti nie sú podporo-
vané.

 • USB rozbočovače nie sú podporované.
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 ■ Kompatibilita audio a videosúborov
Súborová prípona .mp4/.m4a/

.m4v
.vob .avi .mov .asf .wmv .mpg

Video kodek MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
H.263
H.264

MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
H.264

MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
WMV7,8
VC-1
H.263
H.264

MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
H.263
H.264

MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
WMV7,8
VC-1
H.263
H.264

MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
WMV7,8
VC-1
H.263
H.264

MPEG-1:
MPEG-2:
MPEG-4:
H.264

Audio kodek MP2
MP3
AAC
FLAC
LPCM
ADPCM

MP3
AAC
LPCM

MP2
MP3
AAC
WMA
FLAC
LPCM
ADPCM

MP2
MP3
AAC
FLAC
LPCM
ADPCM

MP2
MP3
AAC
WMA
FLAC
LPCM
ADPCM

MP2
MP3
AAC
WMA
FLAC
LPCM
ADPCM

MP3
AAC
LPCM

Maximálne rozlíšenie 640 x 480 (WMV7,8)
1920 x 1080

Maximálna zobrazo-
vacia frekvencia

30 fps

Video kodek Profil Maximálny dátový tok
WMV7, WMV8 ― 2 Mbps
VC-1 Jednoduché 45 Mbps

Hlavné 45 Mbps
Pokročilé 45 Mbps

MPEG-4: Jednoduché 40 Mbps
Pokročilé Jednoduché 40 Mbps

H.263 P3 20 Mbps
H.264 (MPEG-4/AVC) Základné 50 Mbps

Hlavné 50 Mbps
Vysoké 50 Mbps

MPEG-1: ― 80 Mbps
MPEG-2: Jednoduché 80 Mbps

Hlavné 80 Mbps

 ■ Pripojenie zariadenia cez 
Bluetooth

 POZNÁMKA
 • Informácie o externých zariadeniach podporovaných 

na tejto jednotke sú dostupné na 
https://www.infotainment-system.com/info/confirmation. 

 • Prehrávanie multimédií pomocou zariadení a aplikácií 
tretích strán nemusí fungovať konzistentne.

 • V niektorých prípadoch sa spárované zariadenie 
Bluetooth nemusí znova pripojiť automaticky. V ta-
kýchto prípadoch postupujte podľa postupu uvedené-
ho v kapitole „Pripojenie zariadenia kompatibilného s 
Bluetooth“.

 • Ak je k zariadeniu pripojený smartfón cez funkciu na 
integráciu smartfónov, nie je možné nadviazať ďalšie 
pripojenie s iným mobilným telefónom cez Bluetooth.

 • Existujúce pripojenie Bluetooth sa preruší automa-
ticky v okamihu pripojenia smartfónu cez funkciu na 
integráciu smartfónov.

Zariadenie podporuje Bluetooth 4.2 a nasledujúce 
profily a normy Bluetooth:

 • A2DP: Ver.1.3
 • AVRCP: Ver.1.6.0
 • HFP: Ver.1.6
 • MAP: Ver.1.2
 • PBAP: Ver.1.2
 • SPP: Ver.1.2
 • GAP: Ver.4.0
 • OPP: Ver.1.2
 • DI: Ver.1.3
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Ochranné známky
 • Windows Media je buď registrovaná ochranná známka 

alebo ochranná známka Microsoft Corporation v USA 
a/alebo v iných krajinách.

 • V tomto výrobku sa používajú technológie vo vlastníctve 
Microsoft Corporation, ktoré nie je možné používať alebo 
distribuovať bez licencie od Microsoft Licensing, Inc.

 • Použitie známky „Made for Apple“ znamená, že 
príslušenstvo je určené na pripojenie špecificky k 
výrobkom Apple uvedeným v známke a je certifi-
kované spoločnosťou, ktorá ho vyvinula v súlade 
so štandardmi výkonnosti spoločnosti Apple. 
Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku 
tohto zariadenia alebo jeho súladu s bezpečnost-
nými a regulačnými normami. 
Upozorňujeme vás, že používanie tohto príslušen-
stva s výrobkami Apple môže mať vplyv na bezdrô-
tové spojenie. 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch 
a Lightning sú ochranné známky spoločnosti Apple 
Inc. a sú zaregistrované v USA a v iných krajinách.

 • Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti 
Apple Inc.

 • Použitie známky „Works with Apple“ znamená, že 
príslušenstvo je funkčné s technológiou špecificky 
uvedenou na známke a je certifikované spoloč-
nosťou, ktorá ho vyvinula v súlade so štandardmi 
výkonnosti spoločnosti Apple.

 • Google, Android a Google Play sú ochranné 
známky spoločnosti Google LLC.

 • Android Auto je ochranná známka Google LLC.

 • Slovná ochranná známka a logo Bluetooth® je 
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti 
Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek používanie 
týchto ochranných známok spoločnosťou PIONEER 
CORPORATION sa realizuje na základe udelenej 
licencie. Ostatné obchodné známky alebo názvy sú 
majetkom príslušných vlastníkov.

 • Termín HDMI a HDMI High-Definition Multimedia 
Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky HDMI Licensing 
Administrator, Inc.

 • Wi-Fi® je registrovaná obchodná značka organizá-
cie Wi-Fi Alliance®.

 • WPA™ a WPA2™ je ochranná známka organizácie 
Wi-Fi Alliance®.

 • VLASTNÍCTVO: Planetary habitability Laboratory 
@ UPR Arecibo (údaje z NASA Blue Marble).
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HERE EUROPE B.V. 
LICENČNÁ ZMLUVA PRE KONCOVÉHO 
POUŽÍVATEĽA
Na nasledujúcej webovej stránke sa nachádzajú de-
tailné informácie týkajúce sa licencie k novej databáze 
s mapovými údajmi.
https://legal.here.com/en-gb/terms/ 
end-user-license-agreement

Vyhlásenie FCC
 • Toto zariadenie je vyrobené v súlade s časťou 
15 normy FCC. Prevádzka zariadenia podlieha 
dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí byť schop-
né prijímať akékoľvek prijímané rušenie vrátane 
rušenia, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na jeho 
prevádzku. 

 • Tento vysielač nesmie byť premiestnený alebo 
prevádzkovaný spolu s inou anténou alebo vysie-
lačom.

 • Toto zariadenie je vyrobené v súlade s limitmi na 
vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré sú 
definované v norme FCC pre neregulované pros-
tredie, a spĺňa rádiofrekvenčné (RF) normy FCC. 
Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádz-
kovať s vyžarovacím prvkom minimálne 20 cm od 
ľudského tela. 

 • Informácie pre používateľa – Úpravy alebo modifi-
kácie vykonávané bez príslušného povolenia môžu 
spôsobiť odňatie práv používať toto zariadenie.

 • POZNÁMKA: Toto zariadenie prešlo skúškami a 
vyhovuje limitným hodnotám pre digitálne zaria-
denia triedy B podľa časti 15 normy FCC. Tieto 
limitné hodnoty sú stanovené tak, aby sa pomocou 
nich dosiahla rozumná ochrana proti škodlivé-
mu rušeniu pri rezidenčnom použití zariadenia. 
Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať 
rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je namontované 
a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však 

možné zaručiť, že rušenie sa nebude vyskytovať 
v konkrétnych inštaláciách zariadenia. Ak toto 
zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového ale-
bo televízneho signálu, ktoré môžete identifikovať 
vypnutím a zapnutím zariadenia, rušenie je možné 
odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich 
krokov: 

–  Zmeňte orientáciu alebo premiestnite anténu prijí-
mača. 

– Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k výstupu na inom obvode ako 

ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
– Problém konzultujte s predajcom alebo skúseným 

rádiovým/televíznym technikom.

VYHLÁSENIE O ZHODE DODÁVATEĽA PRE FEDE-
RÁLNU KOMISIU PRE KOMUNIKÁCIE
Názov výrobku: Audiosústava do vozidla s Bluetooth / 
WLAN
Model číslo: SN211, SA211
Názov zodpovedného subjektu: PIONEER ELECTRO-
NICS (USA), INC.
DIVÍZIA SERVISNEJ PODPORY
Adresa: 2050 W. 190TH STREET, SUITE 100,  
TORRANCE, CA 90504, U.S.A.
Telefón: 1-800-421-1404
URL: http://www.pioneerelectronics.com

Pre Moldavsko

Bluetooth:
Putere de ieșire ........+ 3 dBm Max.
Interval de frecvență.....2402 - 2480 MHz

Wireless Lan:
Putere de ieșire ........+ 18 dBm Max.
Interval de frecvență.....5725 - 5850 MHz

Pioneer declară că tipul de echipament radio SN211 
respectă Regulamentul tehnic pentru echipamentele 
radio;Textul complet al declarației de conformitate este 
disponibil pe site-ul web la următoarea adresă: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
113-0021, Japan

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, 
Belgium/Belgique
Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
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Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Manufacturer:
Pioneer Corporation
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

EU Authorised Representative's & Importer:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
http://www.pioneer-car.eu

[*] SN211, SA211
English:
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment 
type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Suomi:
Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direk-
tiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen 
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioappa-
ratuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
kan worden geraadpleegd op het volgende internet-
adres:http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Français:
Le soussigné, Pioneer, déclare que l'équipement 
radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 
2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité 
est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com

Svenska:
Härmed försäkrar Pioneer att denna typ av radiout-
rustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överens-
stämmelse finns på följande webbadress:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Dansk:
Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan 
findes på følgende internetadresse:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp 
[Bezeichnung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung 
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Ελληνικά:
Με την παρούσα ο/η Pioneer, δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο:http://www.pioneer-car.eu/compliance & 
https://www.infotainment-system.com

Radiation information:
Bluetooth:
Output power .........+ 3 dBm Max.(Power class 2)
Frequency band(s).....2402 - 2480 MHz

Wireless Lan:
 • SN211

Output power .........+ 18 dBm Max.
Frequency band(s).....5725 - 5850 MHz
 • SA211

Output power .........+ 22 dBm Max.
Frequency band(s).....2412 - 2472 MHz
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Italiano:
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparec-
chiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE 
è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Español:
Por la presente, Pioneer declara que el tipo de 
equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 
2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de con-
formidad está disponible en la dirección Internet 
siguiente:http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Português:
O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o 
presente tipo de equipamento de rádio [*] está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está 
disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Čeština:
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
[*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na 
této internetové adrese:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Eesti:
Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadio-
seadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaa-
dav järgmisel internetiaadressil:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Magyar:
Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 
elérhető a következő internetes címen:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direk-
tīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams 
šādā interneta vietnē:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Lietuvių kalba:
Aš, Pioneer, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] 
atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas 
šiuo interneto adresu:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Malti:
B'dan, Pioneer, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir 
tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE 
huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Slovenčina
Pioneer týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
[*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Slovenščina:
Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen 
z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na 
naslednjem spletnem naslovu:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Română:
Prin prezenta, Pioneer declară că tipul de echipa-
mente radio [*] este în conformitate cu Directiva 
2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este 
disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com

Български:
С настоящото Pioneer декларира, че този тип 
радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 
2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за 
съответствие може да се намери на следния 
интернет адрес:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Polski:
Pioneer niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 
radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Norsk:
Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i 
samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er 
tilgjengelig på følgende internettadresse :
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Íslenska:
Hér með Pioneer lýsir yfir að tegund þráðlausan 
búnað [*] er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á 
eftirfarandi veffangi:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Hrvatski:
Pioneer ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] 
u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na 
sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Türk:
Burada. Pioneer radyo ekipmani turunun [*] 2014/53/EU 
direktiflerine uyumlu oldugunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyaninin tam metni belirtilen 
internet sitesinde mevcuttur :
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
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Declaration of Conformity with regard to Radio Equipment Regulations 2017

Manufacturer:
Pioneer Corporation
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

UK Authorised Representative’s & Importer:
Pioneer Europe NV
Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
http://www.pioneer-car.eu

Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type 
SN211 is in compliance with UK SI 2017 No. 1206.
The full text of the UK declaration of conformity is 
available at the following internet address: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com

Radiation information:
Bluetooth:
Output power .........+ 3 dBm Max.(Power class 2)
Frequency band(s).....2402 - 2480 MHz

Wireless Lan:
Output power .........+ 18 dBm Max.
Frequency band(s).....5725 - 5850 MHz

Crnogorski jezik:
Ovim, PIONEER, izjavljuje da tip radio opreme [*] je 
usklađen sa Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU deklaracije o usklađenosti je dostupan 
na sljedećoj internet adresi: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Shqip:
Nëpërmjet kësaj, PIONEER deklaron se lloji i pajisjes 
radio [*] është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.
Tekstin e plotë të deklaratës së përputhshmërisë me BE 
mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Српски:
PIONEER овим изјављује да је тип радио опреме 
[*] усаглашен са директивом 2014/53/EU.
Комплетан текст ЕУ изјаве о усаглашености 
доступан је на следећој интернет адреси: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Bosanski:
PIONEER ovim izjavljuje da je radio oprema tipa [*] u 
skladu sa Direktivom 2014/53/EU.
Puni tekst EU deklaracije o usklađenosti je dostupan 
na sljedećoj internet adresi: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
Македонски:
Со ова, PIONEER изјавува дека радио-опремата од 
тип [*] е во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ.
Целосниот текст од Декларацијата за сообразност 
на ЕУ е достапен на следнава интернет адреса: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
ქართული:
მოცემულით, კომპანია Pioneer აცხადებს, რომ 
რადიოაღჭურვილობის ტიპი [*] შეესაბამება 
დირექტივას 2014/53/EU.
ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის 
სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 
ინტერნეტ-მისამართზე:
http://www.pioneer-car.eu/compliance &  
https://www.infotainment-system.com
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