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PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.





Návod k použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PŘED 
POUŽITÍM VÝROBKU SI JE URČITĚ 
PŘEČTĚTE.

Tento výrobek vám poskytne podrobné pokyny, jak se bezpečně 
dostat k požadovanému cíli. Abyste používali navigační systém 
správně, přečtěte si následující upozornění.

• Tento výrobek nenahrazuje vaše osobní rozhodování. Doporučení 
tohoto navigačního systému nikdy nesmí mít přednost před místními 
dopravními předpisy, vaším osobním rozhodnutím ani zásadami 
bezpečného řízení. Instrukce navigačního systému ignorujte, pokud 
by vedly k nebezpečnému nebo nepovolenému úkonu, dostaly vás do 
nebezpečné situace nebo vás vedly do oblasti, kterou nepokládáte za 
bezpečnou.

• Na obrazovku se dívejte jen pokud je to nezbytně nutné a bezpečné. 
Pokud je potřeba delší pohled na obrazovku, zastavte na bezpečném 
a povoleném místě.

• Za jízdy nevkládejte cíl, neměňte nastavení, ani nevyužívejte žádné 
funkce, které by vyžadovaly delší pohled na obrazovku. Před 
použitím systému zastavte na bezpečném a povoleném místě.

• Jestliže pomocí navigačního systému chcete najít pohotovostní 
službu nebo trasu k ní, ještě před jízdou zkontaktujte dané zařízení a 
ověřte si, že je dostupné. V databázi nejsou obsaženy všechna místa 
pohotovostních služeb jako policejních a hasičských stanic, 
nemocnic a poliklinik. V takových situacích použijte vlastní úsudek a 
možnost zeptat se na cestu.

• Databáze map na médiu (paměťová SD karta) obsahuje nejnovější 
data dostupná v době výroby. Kvůli změnám v ulicích a v obcích 
mohou nastat situace, kdy vás navigační systém nebude schopen 
navést k požadovanému cíli. V takových případech použijte vlastní 
úsudek.

• Databáze map je navrženátak, aby vám nabídla trasu, ale nebere v 
potaz bezpečnost navržené trasy, ani faktorů, které mohou ovlivnit 
čas potřebný k dosažení cíle. Systém nezohledňuje uzavírky silnic, 
stavby, vlastnosti vozovky (tj. povrch vozovky, její sklon, hmotnostní 
nebo výšková omezení atd.), dopravní zácpy, počasí, ani jiné faktory, 
které mohou ovlivnit bezpečnost nebo časovou náročnost vaší cesty. 
Pokud vám navigační systém není schopen navrhnout jinou trasu, 
použijte vlastní úsudek.

• V určitých situacích může navigační systém chybně zobrazit polohu 
vozidla. V takovém případě použijte vlastní řidičský úsudek a berte v 
potaz aktuální podmínky. Berte na vědomí, že navigační systém by 
měl upravit polohu vozidla automaticky; ale může nastat situace, kdy 
bude nutné, abyste polohu upravili sami. V takovém případě před 
započetím úkonu zastavte na bezpečném a povoleném místě.

• Ujistěte se, že hlasitost jednotky je nastavena na úroveň, která vám 
nebrání v tom slyšet okolní dopravu a pohotovostní vozidla. Pokud 
při řízení neslyšíte okolní zvuky, může to způsobit nehodu.

• Ujistěte se, že si každý, kdo chce používat tento navigační systém, 
pečlivě přečte tato upozornění a následující pokyny.

Pokud je vám něco z příručky ohledně používání 
navigačního systému nejasné, kontaktujte před použitím 
systému místního autorizovaného prodejce výrobků 
společnosti Alpine.

K bezpečnému použití dodržujte tyto 
body

• Pečlivě si přečtěte tuto příručku před použitím tohoto disku a 
součástí systému. Obsahují pokyny k bezpečnému a efektivnímu 
použití tohoto výrobku. Společnost Alpine nemůže být zodpovědná za 
problémy způsobené nedodržením pokynů této příručce.

• Tato příručka užívá různých vyobrazení, aby ukázala jak bezpečně 
výrobek používat, a aby upozornila na možná nebezpečí vyplývající z 
nesprávných zapojení a zacházení. Následují vysvětlení těchto 
vyobrazení. Pro správné použití této příručky a systému je důležité 
plně porozumět významu těchto vyobrazení.

NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ÚKONY, KTERÉ BY VÁS 
MOHLY ROZPTÝLIT OD BEZPEČNÉHO ŘÍZENÍ 
VOZIDLA.
Všechny úkony, které vyžadují vaši delší pozornost, smějí být 
vykonávány až po úplném zastavení. Před provedením těchto 
úkonů vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě.
Pokud tak neučiníte, můžete způsobit nehodu.

MALÉ PŘEDMĚTY, JAKO TŘEBA ŠROUBY, 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Jejich spolknutí může vést k vážnému zranění. Pokud ke spolknutí 
dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

BĚHEM ŘÍZENÍ SE NA OBRAZOVKU DÍVEJTE CO 
NEJMÉNĚ.
Sledování obrazovky může řidiče rozptýlit a způsobit nehodu.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
• Používat systém za jízdy je nebezpečné. Předtím, než 

začnete obsluhovat software, musíte zastavit vozidlo.
• Podmínky na vozovce a dopravní pravidla jsou nadřazeny 

informacím na mapové obrazovce: Za jízdy se řiďte 
patřičnými dopravními omezeními a okolnostmi.

• Tento software je navržen výhradně k použití v INE-S900R. 
Nemůže a nesmí být použit ve spojení s jiným hardware.

VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje důležité pokyny. 
Jejich nedodržení může způsobit vážná zranění 
nebo smrt.
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INSTRUKCE NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU IGNORUJTE, 
POKUD BY VEDLY K NEBEZPEČNÉMU NEBO 
NELEGÁLNÍMU ÚKONU, DOSTALY VÁS DO 
NEBEZPEČNÉ SITUACE NEBO VÁS VEDLY DO 
OBLASTI, KTEROU NEPOKLÁDÁTE ZA 
BEZPEČNOU.
Tento výrobek nenahrazuje vaše osobní rozhodování. Doporučení 
tohoto navigačního systému nikdy nesmí mít předost před místními 
dopravními předpisy, vaším osobním rozhodnutím ani zásadami 
bezpečného řízení.

HLASITOST UDRŽUJTE NA TAKOVÉ ÚROVNI, 
ABYSTE PŘI ŘÍZENÍ STÁLE MOHLI SLYŠET OKOLNÍ 
ZVUKY.
Příliš vysoká hlasitost může způsobit přeslechnutí zvuků jako sirén 
pohotovostních vozidel nebo silniční varovné signály (vlakové 
přejezdy atd.) a může způsobit nehodu. POSLECH O VYSOKÉ 
HLASITOSTI V AUTOMOBILU VÁM MŮŽE TAKÉ 
POŠKODIT SLUCH.

NEPOKOUŠEJTE SE O DEMONTÁŽ ANI ÚPRAVU.
V takovém případě by mohlo dojít k nehodě, požáru nebo 
elektrickému výboji.

POUŽÍVEJTE POUZE VE VOZIDLECH S 
12 VOLTOVÝM UZEMNĚNÝM ZÁPORNÝM PÓLEM.
(Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce.) Jinak může dojít 
k požáru atd.

PŘI VÝMĚNĚ POJISTEK POUŽIJTE SPRÁVNOU 
HODNOTU AMPÉRŮ.
V opačném případě může dojít k požáru nebo elektrickému výboji.

NEZAKRÝVEJTE PRŮDUCHY NEBO PANELY 
CHLADIČE.
Může to vést k nahromadění tepla uvnitř a případnému požáru.

TENTO VÝROBEK POUŽÍVEJTE POUZE PRO 
MOBILNÍ 12 V APLIKACE.
Použití pro jiné aplikace, než pro jaké byl systém navržen, může 
způsobit oheň, elektrický výboj nebo jiné zranění.

DO FUNKČNÍCH OTVORŮ PŘÍSTROJE 
NEVKLÁDEJTE RUCE, PRSTY ANI JINÉ 
NEPATŘIČNÉ PŘEDMĚTY.
Mohli byste se poranit nebo tím poškodit výrobek.

POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM, OKAMŽITĚ 
ZASTAVTE PRÁCI.
Jinak byste se mohli poranit nebo poškodit výrobek. Chcete-li 
výrobek opravit, vraťtejej svému autorizovanému prodejci 
výrobků společnosti Alpine nebo do nejbližšího servisního centra 
Alpine.

POZOR
Tento symbol označuje důležité pokyny.
Jejich nedodržení může způsobit zranění nebo 
poškození majetku.
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UPOZORNĚNÍ
Čištění výrobku
K pravidelnému čištění používejte kousek měkké, suché látky. Na 
odolnější skvrny navlhčete hadřík pouze vodou. Cokoli jiného 
může rozpustit barvu nebo poškodit plast.

Teplota
Před zapnutím jednotky se ujistěte, že teplota ve vozidle je mezi 
+45 °C a 0 °C.

Kondenzace vlhkosti
Během přehrávání disku si někdy lze povšimnout kolísání zvuku z 
důvodu kondenzace. Pokud k tomu dojde, vyjměte disk z 
přehrávače a přibližně hodinu vyčkejte, než se vypaří vlhkost.

Poškozený disk
Nepokoušejte se přehrát prasklé, zkroucené nebo poškozené disky. 
Přehrávání poškozeného disku může vážně poškodit přehrávací 
mechaniku.

Údržba
Pokud máte problémy, nepokoušejte se jednotku opravit sami. Na 
opravu vraťte výrobek svému prodejci Alpine nebo do nejbližšího 
Servisního centra Alpine.

Nikdy se nepokoušejte:
Zachytit nebo vytáhnout disku, zatímco jej automatický zaváděcí 
mechanismus zatahuje do přehrávače.
Vkládat disk do jednotky, když je jednotka vypnuta.

Vkládání disků
Přehrávač nepřijímá více než jeden disk. Nepokoušejte se vložit 
vice než jeden disk.
Při vkládání disku se ujistěte, že potištěná strana disku je nahoře. 
Pokud vložíte disk nesprávně, zobrazí se „Disk nelze načíst”. 
Pokud se „Disk nelze načíst“ zobrazuje i přesto, že jste disk vložili 
správně, stiskněte spínač RESET pomocí tenkého předmětu, např. 
kuličkového pera.
Přehrávání disku za jízdy na velmi nerovné vozovce může způsobit 
přeskakování disku, ale nehrozí poškození disku ani přehrávače.

Disky nepravidelného tvaru
Rozhodně v přehrávači nepoužívejte jiné, než kulaté disky; nikdy 
nepoužívejte disky zvláštních tvarů. 
Disky jiných tvarů mohou poškodit mechanismus přehrávače.

Nové disky
Při vložení disku s nepravidelných povrchem nebo při nesprávném 
vložení disku se zobrazí „Disk nelze načíst“, aby nedošlo k 
zaseknutí disku. V případě, že přehrávač vysune nový disk 
okamžitě po prvním vložení, prstem přejeďte po vnějším okraji a 
po okraji vnitřního otvoru disku. Pokud ucítíte malé 
nepravidelnosti nebo nerovnosti, mohou být důvodem, který 
zabraňuje správnému načtení disku. Pro odstranění těchto 
nerovností přejíždějte vnitřní hranu otvoru a vnější okraj disku 
pomocí kuličkového pera nebo jiného podobného předmětu a poté 
znovu vložte disk.

Vhodné místo pro montáž
Ujistěte se, že INE-900R nebude namontován na místo vystavené:

• Přímému slunci a teplu
• Vysoké vlhkosti a vodě
• Přílišnému prachu
• Přílišným vibracím

Jak správně zacházet s diskem
Při manipulaci s disk neupusťte. Uchopte disk tak, abyste na 
povrchu nezanechali otisky prstů. Disk nepolepujte páskou, 
papírem ani samolepícími štítky. Na disk nepište.

Jak čištit disk
Otisky prstů, prach nebo nečistoty na povrchu disku mohou 
způsobit přeskakování DVD přehrávače. Pro běžné čištění otřete 
datovou stranu disku kouskem čisté, měkké látky směrem od středu 
disku k okraji. Pokud je povrch silně znečištěn, před čištěním disku 
navlhčete kousek čisté, měkké látky v roztoku slabého, neutrálního 
saponátu.

Vnitřní otvor

Nerovnosti

Vnitřní otvor
Nový disk

Vnější okraj 
(Nerovnosti)

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ SPRÁVNĚ
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Příslušenství disku
Na trhu jsou dostupné různé druhy příslušenství pro ochranu 
povrchu disku a zlepšení kvality zvuku. Většina z nich ale ovlivní 
tloušťku nebo průměr disku. Používání takových příslušenství 
může způsobit provozní problémy. Proto vám nedoporučujeme 
jejich používání pro disky přehrávané v INE-S900R.

• Po vypnutí systému na obrazovce zůstane slabý zbytkový obraz. 
Tento efekt je vlastností technologie LCD a je normální.

• V podmínkách s nízkou teplotou může obrazovka dočasně ztratit 
kontrast. Po krátké době na rozehřátí se obraz vrátí do normálu.

Ovládání některých funkcí této jednotky je velice složité. Z toho 
důvodu jsou tyto funkce na zvláštních obrazovkách. Tyto omezí 
ovládání těchto funkcí na dobu, kdy je vozidlo zaparkováno. Řidič 
se bude věnovat řízení a ne ovládání INE-900SR. Tak bude 
zaručeno pro bezpečí řidiče a pasažérů.
Aby bylo možné postupovat podle instrukcí v uživatelské příručce, 
musí být vůz zaparkován a ruční brzda musí být zatažená. Pokud se 
pokusíte provést některý z těchto úkonů za jízdy, zobrazí se 
varování „No operation while driving - for your safety“.

• Když je vypínač INE-S900R vypnut, systém i přesto odebírá malé 
množství proudu. Pokud je napájecí kabel (zapalování) INE-S900R 
připojen přímo ke kladnému (+) pólu akumulátoru vozidla, může se 
akumulátor vybít. 
Pro zjednodušení tohoto procesu je možné zvlášť dokoupit spínací 
kontakt (spínač typu SPST). Když opouštíte vozidlo, jednoduše jej 
přepnete na polohu vypnuto. Před použitím INE-S900R spínač opět 
přepněte do polohy zapnuto. Pro připojení spínacího kontaktu 
konzultujte „Zapojovací diagram jednopólového spínače (není 
součástí výrobku)“ (strana 139). Pokud plánujete vozidlo nějakou 
dobu nepoužívat, a napájení (zapalování) není vybaveno 
přepínačem, je nutné jej odpojit od pólu baterie. 

Typy disků, které lze na této 
jednotce přehrát
Disky, které lze přehrát
Tato jednotka umí přehrát následující disky,

* Kompatibilní s dvouvrstvými DVD disky

Tato jednotka přehrává disky následujících formátů,

• Nedokončené disky nelze přehrávat.

Průhledná folie Stabilizátor 

Značka (logo) Nahraný obsah
Velikost 

disku

DVD 
Video

Audio + Video 12 cm*

Hudební 
CD

Audio 12 cm

DivX® Audio + Video 12 cm

CD-R/
CD-RW

DVD-R/
DVD-RW

DVD+R/
DVD+RW

CD 
Formát

Formát MP3 
(“mp3”)

Formát WMA 
(“wma”)

Formát AAC 
(“m4a”)

DVD Video 
Formát

Formát DivX 
(“avi”, “divx”)

Formát ASF 
(“asf”)
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Disky, které nelze přehrát
DVD-RAM, CD-ROM (kromě souborů MP3/WMA/AAC), Video 
CD, foto CD, atd.

DualDisc
Tato jednotka není kompatibilní s DualDisc.
Použití DualDisc může způsobit poruchu a poškození disku při 
vkládání/vyjímání disku.

Oboustranné DVD
Tato jednotka není kompatibilní s oboustrannými DVD
Použití oboustranného DVD může způsobit poruchu a poškození 
disku při vkládání/vyjímání disku.

Číslo regionu DVD 
(číslo regionu, kde lze disk přehrát)
Tento DVD přehrávač přehraje disky s číslem oblasti 2 (nebo All – 
vše). DVD s jiným číslem regionu než ty vypsané níže nelze na 
tomto DVD přehrávači přehrát.

Jak používat kompaktní disky (CD/CD-R/CD-RW)
Při použití libovolných kompaktních disků nelze zaručit správné 
přehrávání.
Lze přehrávat disky CD-R (zapisovatelná CD)/CD-RW 
(přepisovatelná CD), které byly nahrány pouze na audio zařízeních.  
Lze přehrávat také CD-R/CD-RW obsahující audio soubory ve 
formátech MP3/WMA/AAC.

• Některé z následujících disků možná jednotka nebude schopna 
přehrát.
Disky s chybou, s otisky prstů, disky vystavené extrémním 
teplotám nebo slunečnímu světlu (např. disky zanechané ve voze 
nebo v této jednotce), disky nahrané za nestabilních podmínek, 
disky, jejichž nahrávání selhalo, nebo proběhl pokus o 
znovunahrání, nebo CD chráněná proti kopírování, která 
nevyhovují standardu audio CD průmyslu.

• Používejte disky se soubory MP3/WMA/AAC zapsané ve 
formátu, který vyhovuje této jednotce. Podrobnosti viz strany 63 
a 64.

Pro zákazníky používající CD-R/CD-RW
• Pokud CD-R/CD-RW nelze přehrát, ujistěte se, že bylo poslední 

nahrávání ukončeno (finalizováno).
• V případě potřeby finalizujte CD-R/CD-RW a znovu zkuste 

přehrávání.

Tipy pro tvorbu vlastních CD
INE-S900R přehrává DVD Video, Audio CD a DivX® a má 
integrovaný dekodér MP3/WMA/AAC.

Následující informace vám pomohou vytvořit si vlastní hudební 
CD (buď Audio CD nebo CD-R/RW se soubory nahranými v MP3/
WMA/AAC.

Jaký je rozdíl mezi Audio a MP3/WMA/AAC CD?
Audio CD je ve stejném formátu, jako komerční CD, která si 
zakoupíte v obchodě (také známé jako CD-DA). MP3 (MPEG-1 
Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced 
Audio Coding) jsou datové soubory, které používají kompresní 
schéma pro snížení velikosti hudebního souboru*.

Multisession CD-R/CD-RW:
Dokončené nahrávání je to považováno za jednu „session“ 
(nahrávací sezení). Pokud nebude disk uzavřen (finalizován), lze 
přidat další data. Po nahrání dalších dat se z disku stane 
„multisession“ CD. Ze zformátovaného datového disku 
"multisession" je možné přehrávat pouze poslední nahrávku v 
závislosti na tom, jaký zápisový software byl použit k formátování 
disku.

Správně formátované disky MP3/WMA/AAC:
Chcete-li zaručit správné přehrávání, používejte formátování 
ISO9660. Lze použít standardní ISO konvence pro pojmenovávání 
souborů: Level 1 (8.3 standard DOS), Level 2 (32 znaků) nebo 
Joliet (dlouhé názvy souborů Windows)*.

* Pro další informace viz uživatelskou příručku.

Zacházení s kompaktními disky (CD/CD-R/CD-RW)
• Nedotýkejte se povrchu.
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu
• Nepolepujte štítky ani samolepkami.
• Pokud je disk zaprášený, očistěte jej.
• Ujistěte se, že je disk hladký a rovný.
• Nepoužívejte komerčně dostupná příslušenství pro disk.

Nenchávejte disk ve voze nebo v jednotce delší dobu. 
Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu
Horko a vlhkost mohou poškodit disk a je možné, že už jej 
nebude možné přehrát.
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Jak používat DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
• Tato jednotka je kompatibilní s disky nahranými ve standardních 

formátech DVD-Video.
• Berte na vědomí, že tento DVD přehrávač nebude přehrávat 

nefinalizované disky (nezpracované tak, aby je bylo možné 
přehrát na přehrávačích DVD).

• Podle nahrávacího zařízení a formátu disku některé disky nelze 
přehrát.

• Disky nebo soubory, které používají ochranu proti kopírování, 
nelze přehrát. Některé přehrávací systémy správně neformátují 
zkopírované soubory pro přehrávání.

• Některé z následujících disků možná nebude možné na této 
jednotce přehrát. 
disky nahrané některými DVD zapisovači, některé nepravidelné 
disky, poškozené disky, znečištěné disky, pokud je čočka DVD 
přehrávače znečištěná, nebo pokud došlo v jednotce ke 
kondenzaci vlhkosti.

• Určitě postupujte podle všech doporučení týkajících se vašeho 
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.

• Na stranu DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW s etiketou 
nenalepujte žádné nálepky ani pásky.

• V porovnání s běžnými disky jsou DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW náchylnější na teplotu, vlhkost a přímé sluneční 
světlo. Pokud je necháte ve voze atd., může dojít k poškození a 
disk nemusí jít na této jednotce přehrát.

• Pro přehrávání disků platí následující rozsah provozních teplot:
DVD-R/DVD-RW: –25 ~ +70°C
DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55°C

Terminologie disků

Titul
Pokud jsou pro DVD naprogramovány tituly, jsou to ty největší 
jednotky rozdělení informací zaznamenaných na disku.

Kapitola
Každý titul může být také rozdělen do menších jednotek, to jsou 
kapitoly. Toto mohou být jednotlivé scény nebo hudební kusy.

Ochrana USB konektoru
• K USB konektoru této jednotky lze připojit pouze iPod/iPhone 

nebo paměť USB . Správné fungování jiných USB výrobků 
nelze zaručit. 

• Pokud používáte USB konektor, použijte pouze kabel dodávaný 
s jednotkou. Rozbočovač USB není podporován.

• USB paměť se zapnutou ochranou proti zápisu nemusí pracovat 
správně.

• Podle typu paměťové jednotky USB nemusí jednotka fungovat 
vůbec, nebo nemusí být dostupné některé funkce.

• Formát audio souborů, které lze na jednotce přehrávat, je 
MP3/WMA/AAC.

• Název interpreta nebo písně (apod.) lze zobrazit, ale některé 
znaky se nemusí zobrazit správně.

Jak zacházet s pamětí USB
• Tato jednotka ovládá paměťovou jednotku, která podporuje 

protokol USB Mass Storage Class (MSC). Lze přehrát formáty 
zvukových souborů MP3, WMA a AAC.

• Nezaručujeme, že bude paměť USB fungovat. Paměť USB 
používejte podle smluvních podmínek. Pečlivě si přečtěte 
uživatelskou příručku paměti USB. 

• Nepoužívejte a neskladujte na následujících místech:
Kdekoli ve voze, kde bude vystavena přímému slunečnímu 
světlu nebo vysokým teplotám.
Kdekoli, kde existuje možnost vysoké vlhkosti nebo korozivních 
látek.

• Uložte paměť USB na takové místo, aby nebránila řízení.
• Paměť USB nemusí fungovat správně ve vysokých nebo nízkých 

teplotách.
• Používejte pouze schválenou paměť USB. Berte na vědomí, že 

ani schválená paměť USB nemusí správně fungovat v závislosti 
na svém typu nebo stavu.

• Jednotka nemusí správně přehrávat nebo zobrazovat podle 
nastavení typu USB paměti, stavu paměti nebo nahrávacího 
softwaru.

• Soubory chráněné DRM (Digital Rights Management - správou 
digitálních práv) tato jednotka nemůže přehrávat. Toto zahrnuje i 
soubory ve formátu AAC zakoupené z iTunes Store a soubory 
WMA nebo jiné s nějakým typem ochrany autorských práv.

• Paměti USB může nějakou dobu trvat, než začne přehrávat. 
Pokud je v paměti USB jiný soubor než zvukový soubor, může 
značnou dobu trvat, než se soubor vyhledá nebo začne přehrávat.

• Jednotka umí přehrávat soubory s příponou „mp3“, „wma“ nebo 
„m4a“.

• Nepřidávejte výše uvedené přípony k souborům jiným než 
zvukovým. Takovát nezvuková data nebudou rozpoznána. 
Přehrávání takových souborů může způsobit hluk, který může 
poškodit reproduktory nebo zesilovače.

• Doporučujeme zálohovat si důležitá data na osobní počítač.
• Během přehrávání nevyjímejte USB zařízení. Abyste předešli 

možnému poškození paměti, změňte SOURCE (zdroj) na něco 
jiného než USB, a poté vyjměte USB zařízení.

POZOR
Společnost Alpine nepřijímá žádnou zodpovědnost za data ztracená 
(apod.) v důsledku používání tohoto výrobku.
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Začínáme

Navigační systémy

Tento navigační systém používá tři různé senzory k určení aktuální 
polohy a ke sledování pohybu vozidla. Tato tři zařízení jsou: přijímač 
GPS (Global Positioning System), který přijímá digitální signály z GPS 
satelitů a tím určuje současnou polohu vozidla, gyroskop, který určuje 
směr natáčení vozidla a snímač impulsů rychloměru, který určuje, jakou 
vzdálenost vozidlo urazilo. Jelikož tento systém obsahuje gyroskop a 
snímač rychlosti, je možné zobrazovat polohu vozidla a jeho trasu i v 
oblastech, kde může být GPS signál blokován.
Všechna data map jsou obsažena na vyjímatelné paměťové SD kartě. 
Tento systém slučuje jedinečnou databázi map se senzory, aby 
automaticky vytyčil cestu, když zadáte cíl. Během jízdy vás pak 
navigační systém navádí po trase pomocí obrazových ukazatelů a 
slovních nápověd.

• Přesnost zobrazení nadmořské výšky se může výrazně odchylovat, 
jelikož pro odhad výšky se používá pouze GPS signál. Oproti měření 
výšky je ale přesnost na mapě výrazně vyšší díky výpočetním 
metodám se třemi vstupy: 1) signály GPS, 2) signály o rychlosti 
vozidla a 3) signály elektronického gyroskopu vestavěného do 
systému.

Tento systém získává signály ze tří nebo více satelitů GPS 
(provozovaných Ministerstvem obrany Spojených států amerických), 
které obíhají ve výšce 21000 kilometrů a měří aktuální polohu vozu 
pomocí stejných principů jako triangulace. Pokud systém získá signály 
z více než tří satelitů GPS, je možné určovat polohu.
Systém GPS používá jak trojrozměrné určení polohy, tak dvojrozměrné.

Trojrozměrné určení polohy
Pokud je dobrý příjem z satelitů GPS, lze určovat polohu ve třech 
rozměrech: zeměpisná šířka/výška/nadmořská výška.

Dvojrozměrné určení polohy
Pokud není příjem signálu GPS optimální, poloha se určuje ve dvou 
rozměrech: zeměpisná šířka/výška. V tom druhém případě se mohou 
vyskytnout drobné odchylky v určení polohy pro tři rozměry, jelikož 
nelze určit nadmořskou výšku.

Předtím, než se zobrazí skutečná poloha vozidla může 
dojít ke zpoždění.

Určování polohy vozidla začíná, když otočíte klíčkem zapalování do 
polohy ACC nebo ON, a skončí, když otočíte klíček do polohy OFF. Po 
prvním otočení klíčku do polohy ACC nebo ON obvykle nastane 
jednonebo dvouminutové zpoždění, než je možné zobrazit polohu 
vozidla.

Odchylka od skutečné polohy vozidla

Když systém přijímá GPS signál ze 4 a více satelitů, je možné určit 
polohu vozidla ve třech rozměrech (zeměpisná šířka, výška a 
nadmořská výška). V takovém případě je odchylka v rozsahu od 30 do 
200 metrů.
Když je možné přijmout signál GPS pouze ze tří satelitů, je možné určit 
polohu jen ve dvou rozměrech (zeměpisná šířka a délka), což poněkud 
zvyšuje odchylku. Když je signál GPS přijímán z méně než tří satelitů, 
určení polohy vozidla pomocí GPS není možné. Kromě samotné 
odchylky GPS se může odchylka zvětšit, pokud Ministerstvo obrany 
Spojených států úmyslně změní přesnost GPS.

Oblasti, kde lze snadno přijímat signál GPS.

Optimální místa pro příjem signálů GPS jsou ty, které nabízejí dobrý 
rozhled, kde nejsou vysoké budovy, stromy nebo jiné předměty, které 
by bránily signálům.

Gyroskop je senzor, který přesně měří úhel, kterým se mění směr 
vozidla (nebo jiného pohybujícího se tělesa).
Gyroskopy se používají pro setrvačnou navigaci dopravních letadel a 
lodí. Tento navigační systém používá gyroskop spolu se senzorem 
rychlosti, což umožňuje zobrazit polohu vozidla i v oblastech, kde je 
GPS signál blokován.

Předmluva

GPS (Global Positioning System)

Gyroskop/Snímač rychlosti

Směr Vzdálenost
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Přesnost určení polohy vozu při prvním použití

Přesné měření pomocí gyroskopu/senzoru rychlosti je možné až poté, 
co systém nashromáždí nějaká data.
Poloha vozu může být zobrazena nesprávně po prvotní instalaci 
systému, pokud nebudou zadány informace o všech předchozích 
změnách (např. výměna pneumatik).
Odchylka mezi informacemi ze senzorů a údaji z GPS (vypočítaná 
podle polohy vozidla) se neustále analyzuje a reviduje, čímž se 
postupně zlepšuje přesnost systému.
Měření je konstantní i když systém nepřijímá GPS signál, čímž se 
vyhýbá „překlenování,“ které nastává, když funguje jen senzor 
gyroskopu. 

Terminologie navigace

Navigace
Navigační systém zobrazuje a sleduje polohu a pohyb vozidla na 
pohyblivém zobrazení mapy. Když zadáte cíl, navigační systém rychle 
vypočítá trasu a navede vás po ní pomocí obrazových ukazatelů a 
hlasových nápověd.

Současná poloha vozidla
Současná poloha vozidla je vyznačena pomocí šipky v kruhu

Porovnávání s mapou
Jelikož má GPS navigace odchylku mezi 30 a 200 m, poloha vozidla 
může být vypočtena tak, že se zobrazí nesprávně mimo vozovku. 
Porovnávání s mapou ale automaticky tuto chybu upravuje, takže se 
poloha zobrazí na silnici.

Cíl
Bod na mapě, který je vaším cílem, je označen ikonou cíle.
Pro jednu cestu lze nastavit cíl a 4 místa na trase.

Trasa
Když zadáte cíl, navigační systém automaticky vypočítá trasu a modře 
ji zobrazí na mapě.

Adresář
Místa, která navštěvujete často, lze uložit do adresáře a vyznačit na 
mapu. Systém dokáže uchovat až 200 bodů. K označeným polohám 
můžete přidat ikony, aby je systém také zobrazil na mapě.

Výběr preference dálnic
Při vyhledávání tras pomocí navigace lze přepínat vyhledáváním tras, 
které upřednostňuje dálnice, a tím, který upřednostňuje běžné silnice. 
Zadáte-li preferenci dálnic, navigace bude automaticky vyhledávat 
trasy, které upřednostňují dálnice, a povede vás po nich.

Současná poloha vozidla

Trasa (Modrá)
Ikona cíle

Označení
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Funkce

Velká dotyková obrazovka
Toto zařízení je vybaveno dotykovým displejem. Jednotka se 
ovládápouhými dotyky na obrazovku. Také ji lze ovládat pomocí 
dálkového ovládání prodávaného zvlášť.

18 jazyků na výběr
Pro obsluhu této jednotky si lze vybrat jeden z 18 jazyků.

Automatický výpočet trasy
Stačí pouze zadat cíl a váš navigační systém se postará o zbytek a 
automaticky najde potřebnou trasu.

Hlasový navigátor v reálném čase
Hlasový navigátor vás bude informovat o vzdálenosti a směru před 
změnou směru a radí podle podmínek na vozovce.
Tlačítko <NAV> vám v případě potřeby umožní zopakovat poslední 
instrukci hlasového navigátora pouhým stiskem tlačítka.
Pokud je současná poloha vozidla příliš blízko cíli, hlasový navigátor 
nemůže fungovat.

Přiblížení mapy
Lze změnit zobrazení mapy ve 12 stupních zvětšení.

Zobrazení trojrozměrné mapy
Lze také zobrazit trojrozměrnou mapu z ptačí perspektivy.

Nastavení vícenásobných cílů
Pro jednu cestu lze nastavit cíl a 4 traťové body v libovolném pořadí.

Přiblížení na křižovatkách (Automatické přiblížení mapy)
Když se blížíte ke křižovatce, zobrazení mapy se automaticky přiblíží, 
aby vám ukázalo potřebný detailnější pohled. Tím pádem není nutné 
použít tlačítka přiblížení.

Přímé zadání názvu požadovaného místa
Chcete-li vyhledat trasu k požadovanému místu zadejte pouze název 
daného místa (aniž byste zadávali název města).

Varování bezpečnostní kamery
Tato funkce vám umožňuje být varován, když se blížíte k dopravní 
kameře. Na vlastní právní zodpovědnost se musíte přesvědčit, zda je 
tato funkce legální v zemi, kde ji hodláte použít.

Funkce dynamického vyhledávání tras
Při jízdě po nastavené trase tato funkce automaticky vyhledává 
alternativní trasy pro optimální čas jízdy. Dynamické vyhledávání tras 
se provádí podle událostí ze systému TMC (např. nehody, dopravní 
zácpy apod.). 
Abyste se vyhnuli oblasti s omezením na určitý den, týden nebo čas, 
zobrazí se zpráva, která vás bude informovat o vyhledávání trasy, a bod 
objížďky se nastaví automaticky.

Objížďka oblasti s dopravní zácpou
Kupříkladu oblasti v Londýně, kde byla zavedena daň z dopravní zácpy, 
jsou zobrazeny v jiné barvě (při měřítku méně než 2 km). Také lze 
vyhledávat objížďky okolo ucpané oblasti.

Zabudovaný gyroskop a senzory rychlosti
Gyroskop pro detekci směru a senzor pulzů rychlosti pro detekci 
vzdálenosti poskytují údaje, která umožňují zobrazit polohu vozidla a 
směr k zobrazení i v oblastech, kde nelze přijmout GPS signály, jako 
mezi vysokými budovami nebo v tunelech.

Zabudovaný přijímač RDS-TMC
Systém automaticky a okamžitě přijímá informace z TMC (Traffic 
Message Channel, Kanálu dopravních zpráv). V případě dopravní zácpy 
nebo omezení atd. budete informováni pomocí hlasové a obrazové 
navigace.
Dopravní informace TMC se vysílají již v Andoře, Belgii, Česku, 
Dánsku, Francii, Itálii, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Monaku, 
Německu, Nizozemí, Norsku, Rakousku, San Marinu, Španělsku, 
Švýcarsku, Vatikáně a Velké Británii.

• V závislosti na příjmu FM rádia a podmínek služeb TMC je možné, že 
informace z RDS-TMC nebude možné přijímat.

Přehrávání DVD s jasným obrazem
Lze přehrávat DVD-Video uložené ve zvukových formátech high-
definition a high-quality. Režimy DivX® a ASF jsou podporovány.

Přehrávání MP3/WMA/AAC
Je možné přehrávat z CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW nebo paměti USB.

Připojení iPod/iPhone
Pomocí kabelu prodávaného zvlášť lze připojit iPod/iPhone a přehrávat 
z něj hudbu a video.
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O tomto navigačním systému

Tento systém se dodává s paměťovou SD kartou, která je již do systému 
vložena. Paměťová SD karta obsahuje potřebná data, například data 
map.

• Obvykle nenastane potřeba paměťovou SD kartu vyjmout.
• Pokud paměťová SD karta z jakéhokoliv důvodu nefunguje, poraďte 

se se svým nejbližším prodejcem výrobků Alpine.
• Paměťovou SD kartu nevkládejte do jiného zařízení, jako je 

například počítač. V takovém případě může dojít k poškození dat.

Umístění ovladačů

1  tlačítko
Vysune disk.

2 Otvor na disk

3 Obrazovka

4 Dálkový senzor / Senzor ztlumení
• Nasměrujte doplňkový vysílač dálkového ovládání 

(RUE-4202) k dálkovému senzoru v okruhu 2 metrů. 
Některé úkony lze provádět i v režimu Audio/Video.

• Snímá jas interiéru auta.

5  (Hlasitost)
Zesiluje hlasitost v režimu audio/video.

6 MUTE (Tichý režim)
Aktivace této funkce okamžitě sníží hlasitost o 20 dB.

7  (Hlasitost)
Zeslabuje hlasitost v režimu audio/video.

8 SOURCE/PWR
Zobrazí obrazovku Audio/Video. Pokud je obrazovka Audio/
Video již zobrazena, změní zdroj. Jednotka se vypne, pokud 
toto tlačítko podržíte déle než 3 vteřiny.

9 MENU
Zobrazí obrazovku Nabídky. Když se systém nachází v 
navigačním režimu, zobrazí se obrazovka NAVIGACE. Když 
se systém nachází v režimu audio/video, zobrazí se 
obrazovka AUDIO/VIDEO.

0 NAV
Zobrazí obrazovku současné polohy. Když systém provádí 
navádění, můžete stisknutím tlačítka <NAV> opakovat 
hlasové pokyny.

! Přepínač RESET
Restartuje systém této jednotky.

@ Přední vstupní terminál AUX
Slouží k připojení přenosného přehrávače hudby atd. k 
systému. Podrobnosti viz „Použití předního vstupního 
terminálu AUX“ (strana 18).

# Kontrolka disku
Kontrolka zhasne při vložení disku.

Než začnete systém 
používat

Doplňková skříňka dálkového ovládání rozhraní
Tuto jednotku lze ovládat i pomocí sekundárních radiových 
ovladačů vozidla. Takové ovládání vyžaduje Skříňku 
dálkového ovládání rozhraní Alpine. Chcete-li se dovědět 
více, kontaktujte svého prodejce výrobků Alpine.

Ovládání na dálku
Tuto jednotku lze ovládat doplňkovým dálkovým ovládáním 
Alpine (RUE-4202). Některé úkony lze provádět i v režimu 
Audio/Video. Chcete-li se dovědět více, poraďte se se svým 
prodejcem výrobků Alpine.
Nasměrujte doplňkový vysílač dálkového ovládání k 
dálkovému senzoru.

Popisy tlačítek používané v této Příručce uživatele
Příručka uživatele používá hranaté závorky pro názvy 
dotykových přepínačů (např. [Cíl], a používá kulaté závorky 
pro názvy pro tlačítka na těle jednotky (např. <MENU>).
16-CZ



Jak systém spustit

S navigačním systémem Apline se vám úvodní obrazovka zobrazí při 
otočení klíče v zapalování na pozici ACC nebo ON automaticky.

1 Při prvním použití systému se nejprve na stejné 
obrazovce zobrazí nabídka výběru jazyků a důležité 
informace s názvem „Disclaimer“ (Odmítnutí 
zodpovědnosti). Vybrat si lze z 18 jazyků. Dotykem 
[ ] nebo [ ] se pohybujte v seznamu a poté se 
dotkněte vybraného jazyka.

Poté, co jste vybrali jazyk, se v každém jazyce zobrazí 
důležité informace. Pečlivě si tyto důležité informace 
přečtěte.

2 Po přečtení těchto důležitých informací se dotkněte 
[OK].

Zobrazí se obrazovka rádia.

• Některé funkce jednotky nelze provést, pokud je vozidlo v pohybu. 
Než se pokusíte tyto úkony provést, zastavte vozidlo na bezpečném 
místě a zatáhněte parkovací brzdu.

První spuštění systému

Při prvním použití této jednotky dbejte na to, abyste stiskli tlačítko 
RESET (a to i po výměně autobaterie atp.).

1 Vypněte jednotku.

2 Sejměte kryt.

3 Stiskněte přepínač RESET kuličkovým perem nebo 
podobně zahroceným předmětem.

Přepínač RESET
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Jak systém vypnout a zapnout

1 Otočte klíčem v zapalování do pozice ACC nebo ON.

Systém se automaticky spustí. Po spuštění systému se 
nejprve zobrazí úvodní obrazovka a poté obrazovka režimů 
(obrazovka mapy, rádia atd.).

• Při spuštění systém zobrazí poslední obrazovku, která 
byla zobrazena před posledním vypnutím klíče 
zapalování. Například pokud je zobrazena navigační 
obrazovka, pokud klíč zapalování vypnete a znovu 
zapnete, systém znovu zobrazí navigační obrazovku.

2 Chcete-li systém vypnout, stiskněte tlačítko 
<SOURCE/PWR> a podržte jej déle než 3 vteřiny.

Systém je nyní vypnutý.

• Jednotku lze spustit stisknutím libovolného tlačítka na jednotce, 
kromě  (Eject) (Vysunout).

Jak vložit/vysunout disk

1 Vložte disk potištěnou stranou nahoru.

Pokud vložíte disk to určité hloubky, vloží se do jednotky dál 
automaticky. Jednotka začne přehrávat disk.

• Nedotýkejte se holými prsty povrchu disku.
• Než vložíte nebo vysunete disk, vždy otočte klíčem zapalování na 

ACC nebo ON. Pokud je klíč zapalování v poloze OFF, disk nelze ani 
vložit ani vysunout.

1 Stiskněte < >.

Jakmile se disk částečně vysune, vyjměte jej.

• Pokud disk nelze vysunout stisknutím < >, stiskněte a znovu 
podržte < > po dobu alespoň 10 vteřin.

Použití předního vstupního 
terminálu AUX

Připojte přenosný přehrávač hudby atd. jednoduše zapojením do vstupu 
na předním panelu. Tento úkon vyžaduje doplňkový adaptérový kabel 
(standardní RCA do minipřípojky 3,5ø nebo 3,5ø do 3,5ø 
minipřípojky).
Lze také přehrát video pomocí doplňkového AV kabelu (4-pólová mini 
AV přípojka ke 3-RCA).

1 Sejměte kryt z předního vstupního terminálu AUX.

2 Připojte přenosný přehrávač hudby atd. k systému 
pomocí doplňkového adaptérového kabelu.

Použitelná 4-pólová mini AV přípojka

Jednotka je vybavena pro následující 4-pólovou zástrčku mini 
AV:

• Před použitím tohoto výrobku pečlivě zkontrolujte zapojení vývodů. V 
závislosti na kabelu nemusí být k dispozici obraz nebo zvuk.

Jak nastavit hlasitost

Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítka na těle jednotky nebo na 
obrazovce Nastavení.

1 Stiskněte < > nebo < >.

: Zvýší hlasitost.
: Sníží hlasitost.

• Úroveň Navi MIX: Hlasitost zvuku lze nastavovat i v průběhu 
navigace. Když navigace skončí, obnoví se předchozí nastavení 
hlasitosti zvuku a předchozí obrazovka. Například pokud se ozve 
navigace, když je hlasitost nižší než nastavený stupeň, hlasitost v 
průběhu navigace se obnoví na současnou hlasitost poslechu. (Když 
se ozve navigace, hlasitost zvuku se nezesílí).

Tato položka se nastavuje na obrazovce Nastavení.
Podrobnosti viz „Nastavení hlasitosti navádění“ (strana 92).

Základní ovládání

Jak vložit disk

Jak vysunout disk

Otvor na disk

Jak nastavit hlasitost v režimu audio/video

Jak nastavit hlasitost Navigace

Přední vstupní terminál 

Audio L (Bílá)

Audio R (Červená)

Uzemnění

Video (Žlutá)
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Tato položka se nastavuje na obrazovce Nastavení.
Podrobnosti viz „Funkce Průvodce zvuky (pípnutí)“ (strana 92).

Jak rychle snížit hlasitost

Aktivace funkce Audio Mute (Tichý režim) okamžite sníží hlasitost o 
20 dB.

1 Stiskněte, <MUTE> aktivujete tak funkci tichého 
režimu.

Hlasitost zvuku se sníží o přibližně 20 dB a rozsvítí se 
kontrolka „Mute“.

2 Stisknete-li znovu <MUTE>, hlasitost zvuku se vrátí 
na původní stupeň.

Jak přepnout mezi nabídkou 
NAVIGACE a nabídkou AUDIO/VIDEO

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou NAVIGACE nebo 
obrazovka s nabídkou AUDIO/VIDEO.
V režimu navigace se zobrazí obrazovka s nabídkou 
NAVIGACE. V režimu audio/video se zobrazí obrazovka s 
nabídkou AUDIO/VIDEO.

2 Chcete-li přepnout na obrazovku nabídky 
NAVIGACE, dotkněte se štítku [NAVIGATION].

Chcete-li přepnout na obrazovku nabídky AUDIO/
VIDEO, dotkněte se štítku [AUDIO/VISUAL].

Stisknete-li <MENU>, na obrazovce NABÍDKA, přepínají se 
obrazovky nabídek NAVIGACE a AUDIO/VIDEO.

• V této Příručce uživatele navigační pokyny předpokládají, že se 
obrazovka nabídky NAVIGACE zobrazí při stisknutí tlačítka 
<MENU>. Pokyny režimu audio/video předpokládají, že se 
obrazovka nabídky AUDIO/VIDEO zobrazí při stisknutí tlačítka 
<MENU>.

Dotykové úkony

Systém můžete ovládat s použitím dotykového panelu na obrazovce.

• Obrazovky se dotýkejte pouze lehce špičkou prstu, zabráníte tak jeho 
poškození.

• Pokud se dotknete přepínače a systém nezareaguje, odtáhněte prst od 
displeje a zkuste to znovu.

• Dotykové přepínače nelze ovládat, pokud jsou jejich barvy tlumené.

Obecné dotykové přepínače

: Vás vrátí na předchozí obrazovku. V závislosti na 
funkci může tento přepínač rušit úkony provedené na 
obrazovce.

: Zavře okno.

Jak zacházet s okny

Tento systém používá zobrazení oken na obrazovce mapy a na hlavní 
obrazovce režimu AUDIO/VIDEO.
V režimu NAVIGACE se zobrazí okno AUDIO/VIDEO, což vám 
umožňuje provádět jednoduché úkony v režimu AUDIO/VIDEO. V 
režimu AUDIO/VIDEO se zobrazí obrazovka současné polohy.
Navíc lze přepnout na Informační okno, které zobrazuje hodiny/
kalendář.

1 Zobrazení hodin

2 Název dalšího navigačního bodu*

3 Ikona současné polohy

4 Směr

5 Vzdálenost k dalšímu navigačnímu bodu*

6 Směr zatáčky u dalšího navigačního bodu*

* Zobrazí se pouze v případě, že systém poskytuje navigaci trasou.

• Pokud je na obrazovce mapy zobrazena 3D mapa, automaticky se 
změní na zobrazení mapy 2D ve výši očí.

Jak nastavit hlasitost Zvukové Navigace 
(pípání)

Dotkněte se 
štítku 
[NAVIGATION].

Dotkněte 
se štítku 
[AUDIO/VISUAL].

Vzhled okna NAVIGACE

1

2

3

456
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Pohled režimu Audio

Pohled režimu Video

1 Přepínač [(název režimu)] (Zdrojové zobrazení)

2 Zobrazení hodin

3 Zobrazení přebalu/obrázku/videa

4 Přepínače NAHORU/DOLŮ
Vzhled a funkce přepínače NAHORU/DOLŮ se mění v 
závislosti na zdroji.

5 Zobrazit informace
DVD: Číslo kapitoly
iPod/MP3/WMA/AAC: Název skladby/Ukazatel uplynulé 

doby přehrávání
CD: Název skladby, Číslo současné skladby/

Celkový počet skladeb
Ukazatel uplynulé doby přehrávání

Rádio: Frekvence, Název PS (Programové služby)

1 Dotkněte se přepínače [(název režimu)] v okně.

Okno se změní na Informační okno. Zobrazí se momentální 
čas a kalendář.

2 Dotkněte se [Info.].

Toto okno vás vrátí na předchozí obrazovku.

Velikost okna lze zmenšit na velikost mini.

1 Dotkněte se přepínače změny velikosti.

Okno se zmenší na velikost mini.

2 Chcete-li obnovit původní velikost okna, dotkněte se 
přepínače velikosti okna ještě jednou.

Vzhled okna AUDIO/VIDEO

Zdroj Funkce

DVD/CD/USB/iPod Změnit Stopu/Soubor/Kapitolu

Rádio/RDS • Vzdálený režim/Místní 
režim: Automatické ladění

• Ruční režim: Změnit kanál
• Režim RDS: Přeskočit TA

AUX –

EXT. Měnič DVD Změnit Stopu

DVB-T Změnit číslo kanálu/
Číslo oblíbeného kanálu

1 2

3

4

5

5

1

2

3

4

Přepnout na Informační Okno

Jak změnit velikost okna

Přepínač [(název režimu)]

Přepínač změny velikosti
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Jak vybrat položku ze seznamu

Chcete-li rolovat seznamem, proveďte následující úkony.

1 Dotkněte se [ ] nebo [ ] a rolujte tak položkami 
jednou po druhé nahoru nebo dolů.

2 Chcete-li seznamem rolovat rychle, dotkněte se a 
přidržte [ ] nebo [ ].

Existují 3 postupné stupně rychlosti rolování.
Nejprve, když se dotknete seznamu a přidržíte, seznam se 
roluje rychlostí 4 řádky za vteřinu. Pokud jej držíte delší 
dobu, seznam se roluje rychlostí 8 řádků za vteřinu. Pokud 
jej držíte ještě delší dobu, seznam se roluje rychlostí 
40 řádků za vteřinu.

1 Pokud jsou položky v seznamu seřazeny abecedně, 
počáteční písmena se zobrazí i při rolování nejvyšší 
rychlostí.

* Tato funkce nemusí být v některých seznamech k dispozici.

Jak používat klávesnici na obrazovce

Pokud je potřeba vložit znak na obrazovku pomocí klávesnice, displej 
se změní na klávesnici. Informaci vložte pomocí zobrazených znaků. 
Následující postup vysvětluje, jak vybírat znaky.

1 Dotkněte se vybraného znaku.

1 Textové okno
Zobrazí vybrané znaky/číslice.

2  (Smazat)
Vás vrátí na předchozí znak a smaže jej.
Pokud se tohoto místa budete dotýkat po více než 2 vteřiny, 
smažou se všechny vložené znaky.

3 Paleta znaků

4 OK
Vybrané znaky jsou vloženy. Znaky k dispozici, v závislosti 
na položce, jsou uvedeny v seznamu.

5  (Mezera)

6 Přepínač pro výběr zvláštních znaků
Změní znakovou klávesnici a zobrazí i doplňkové znaky.

7 Přepínač pro čísel/symbolů
Změní znakovou klávesnici a zobrazí i číslice a symboly.

1 Dotkněte se vybraného čísla.

1*

Jak vkládat znaky

Jak vkládat čísla

5

2

3

76

1

4
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Vypnutí obrazovky

Můžete vypnout obrazovku.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Screen Off].

3 Dotykem obrazovky zobrazíte ovladač a poté se 
dotkněte [Screen Off].

Obrazovka se vypne.

• Pro zrušení vypínání obrazovky se dotkněte obrazovky 
ještě jednou.

Jak nastavit zobrazení hodin

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Screen Off].

3 Dotykem obrazovky zobrazíte ovladač a poté se 
dotkněte jednoho z [Hodiny1] až [Hodiny3] nebo 
[Hodiny vypnuté].

Hodiny1/Hodiny2/Hodiny3: Zobrazí hodiny na tapetě plochy.
Vypnout hodiny: Nezobrazí hodiny na tapetě plochy.

• Opakováním kroku 3 změníte typ hodin, když se hodiny 
zobrazují (nebo když je vypnutá obrazovka).

Příklad zobrazení hodin
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Navigace

Jak prohlížet Navigační obrazovku 

Obrazovka s mapou, která ukazuje polohu vozidla, se nazývá navigační 
obrazovka. Obvykle je vozidlo zobrazeno ve středu obrazovky s mapou 
a mapa se automaticky posunuje podle jeho pohybu.

1 Ikony bodů zájmu (POI)
Ikony POI se na mapě zobrazují při měřítku 200 m nebo 
méně.

2 Ikony adresáře
Ikony adresáře se zobrazují na zadaných lokacích na mapě 
při měřítku mapy 10 km nebo méně.

3  (Přiblížení)
Zvětšuje měřítko mapy.

4 Měřítko mapy

5  (Oddálení)
Zmenšuje měřítko mapy.

6 Ikona kompasu
Označuje směr mapy. Pokud nastavíte směr, v němž se 
vozidlo pohybuje po mapě nahoru, červený trojúhelník míří k 
severu.
Barevný kroužek ikony také označuje, zda je současná 
poloha GPS dostupná nebo ne.

: Současná poloha GPS je dostupná.
: Současná poloha GPS není dostupná.

7 Přepínač Informace o cíli
Při nastavování trasy se lze dotykem tohoto přepínače 
přepnout na obrazovku se seznamem jízdních úkonů. 
Podrobnosti viz strana 26.

8 Ukazatel TMC
Podrobnosti viz strana 53.

9 Název ulice

0  přepínač
Zobrazuje/skrývá ikony POI. Podrobnosti viz strana 27.

!  přepínač
Zobrazuje cílovou obrazovku. Tohoto přepínače se nelze 
během řízení dotknout. Podrobnosti viz strana 30.

@ Okno AUDIO/VIDEO
Podrobnosti viz strana 19 a 20.

# Ikona polohy vozidla
: Označuje současnou polohu vozidla.
: Označuje směr, v němž se vozidlo pohybuje. 

$ Zobrazení hodin
Zobrazuje momentální čas přijímaný z GPS. Viz „Jak 
nastavit hodiny“ (strana 94).

• Obrysy budov jsou zobrazeny na mapě o měřítku 50 m.

Základní úkony

Mapa momentální polohy vozidla 
(bez trasy)

1

6

$

098

2

3
4
5

#
@

!7
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Zobrazení bodu se na mapě zobrazí poté, co ji posunete. Jak najít cíl 
posouváním mapy naleznete viz „Jak nalézt cíl posunem zobrazené 
mapy“ na straně 37.

1 Vzdálenost od momentální polohy vozidla
Vzdálenost od momentální polohy vozidla vzdušnou čarou.

2  přepínač
Lze hledat zařízení v blízkosti ikony křížku na mapě. 
Podrobnosti viz „Jak nalézt služby v okolí určené polohy 
posunem mapy“ (strana 38).

3  přepínač
Ukládá polohu ikony křížku jako Domů, vloží polohu do 
adresáře nebo tuto polohu nastaví jako současnou polohu. 
Podrobnosti viz „Uložit jako Domov“ (strana 41), „Uložit jako 
adresář“ (strana 41) nebo „Nastavit jako Současnou polohu“ 
(strana 40).

4  přepínač
Přidá polohu ikony křížku jako místo na trase. Jak přidat 
místo na mapě viz „Jak přidat místo na trase“ (strana 42).

5  přepínač
Nastaví polohu ikony křížku jako cíl. Jak nastavit cíl zjistíte 
viz „Jak nalézt cíl posunem zobrazené mapy“ (strana 37).

6 Přepínač [Zobraz. ikony]
Zobrazí se pouze v případě, kdy ikona křížku najede na POI 
ikonu. Chcet—li zobrazit ikony, dotkněte se tohoto 
přepínače. Viz „Jak nalézt cíl pomocí ikony POI (bodu 
zájmu)“ (strana 38).

7 Ikona křížku
Posuňte ikonu křížku nad místo, které chcete posouváním 
mapy najít.

8 Detaily na ikonce křížku
Zobrazí se názvy ulic, adresy a ikonky bodů zájmu (POI).

• Změny barev vybraných ulic (měřítko menší než 1 km).

Zobrazení vybraného místa

Místo, které jste si vybrali jako cíl, lze na mapě najít postupným 
posouváním.

1 Dotkněte se zobrazení mapy.

Mapa se bude posouvat, dokud se budete dotýkat jejího 
zobrazení.
Když displej uvolníte, z obrazovky se stane rolovací 
obrazovka, v níž je zobrazena přímá vzdálenost od vaší 
současné polohy.

Rychlost posouvání se mění v závislosti na tom, 
které oblasti obrazovky se dotýkáte.

1 Oblast 1
Roluje pomalu.

2 Oblast 2
Rychlost rolování se zvyšuje ve třech fázích podle toho, jak 
dlouho se obrazovky dotýkáte.

3 Oblast 3
Roluje rychle.

• Kvůli bezpečnosti nelze neustále rolovat při řízení.
• Rolování na 3D mapě ji změní na 2D mapu. Viz „Jak změnit 

orientaci mapy“ (strana 25).
• Tlačítko <NAV> Vás vrátí zpět na mapu zobrazující současnou 

pozici vašeho vozu.
• V obrazovce seznamu manévrů není rolování dostupné.

Tato obrazovka se při rolování vrátí do současné periferní mapy, zobrazí 
se jiné mapy k hledání cíle a obrazovka nabídky.

1 Stiskněte <NAV>.

Zobrazí se obrazovka se současnou pozicí vašeho vozu.

Zobrazení bodu

5

7

6

32

8

1

4

Posouvání mapy

Mapa zobrazení současné polohy vozidla

2

3

1
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Dotkněte se Měřítka mapy

Měřítko mapy lze nastavit od 50 m do 200 km.

Měřítko mapy

• U některých míst se měřítko mapy automaticky změní podle 
kartografických údajů.

• V nastavení lze měnit mezi kilometry nebo mílem, viz strana 94.

1 Dotykem [ ] (přiblížení) nebo [ ] (oddálení) 
lze měnit zvětšení mapy.

Tato změna probíhá rychle dotykem a podržením jednoho z 
tlačítek.

• Obrysy budov lze zobrazit při měřítku mapy 50 m nebo méně.
• POI ikony lze zobrazit při měřítku mapy 200 m nebo méně.
• POI Varovné ikony lze na mapě zobrazit při měřítku mapy 500 m 

nebo méně.
• Nastavené POI ikony lze na mapě zobrazit při měřítku mapy 200 m 

nebo méně.
• 3D mapa se automaticky do zobrazení ve výši očí.

Jak změnit orientaci mapy

Orientaci mapy lze nastavit buď směrem na sever nebo zobrazení ve 
výši očí. Lze také zobrazit trojrozměrnou mapu.
Ikona v levé spodní části obrazovky nad ikonou měřítka mapy označuje 
současnou orientaci.

1 Dotkněte se Ikony kompasu.

Pokaždé, když se dotknete ikony kompasu, směr mapy se 
změní.

Směrem k severu → Ve výši očí → 3D mapa → Směrem k 
severu

Mapa mířící na sever

Mapa ve výši očí

3D mapa

• Úhel pohledu pro 3D mapu lze nastavit. Viz „Jak nastavit úhel 
pohledu 3D“ (strana 100).

• Chcete-li rolovat 3D mapou, automaticky se změní na 2D mapu 
(zobrazení ve výši očí).

Metrické (km/m)

200 km

100 km

50 km

20 km

10 km

 5 km

2 km

1 km

500 m

200 m

100 m

50 m

Ikona kompasu
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Jak změnit mód mapy

Mód mapy lze měnit podle situace.

1 Poté, co je trasa nastavena, dotkněte se přepínače 
Informace o cíli.

Při každém doteku na přepínač Informace o cíli, se směr 
mapy změní.

Obrazovka mapy → Obrazovka seznamu jízdních úkonů → 
Obrazovka mapy

Obrazovka mapy

Zobrazí se obyčejná mapa.

Obrazovka seznamu jízdních úkonů

V průběhu navigace trasy je vzdálenost mezi navigačním bodem vpředu 
a současnou polohou zobrazena vlevo. Mapa je zobrazena vpravo.

• Mapa vpravo vždy ukazuje polohu vozidla (nelze jí rolovat).
• Obrazovku seznamu jízdních úkonů nelze zobrazit, pokud není 

nastaven žádný cíl.
• Kruhové objezdy jsou na obrazovce seznamu jízdních úkonů také 

zobrazeny. Pokud je cíl nebo místo na trase nastaveno na kruhovém 
objezdu, kruhový objezd je zobrazen před tímto cílem/místem na 
trase.

• Zobrazení mapy na pravé straně obrazovky lze přepnout na 
zobrazení ve výši očí, pokud obrazovka zobrazí 3D mapu.

a  / 
Chcete-li rolovat seznamem jízdních úkonů, dotkněte se 
[ ] nebo [ ].

b Otočte směr k navigačnímu bodu.

c Vzdálenost k dalšímu navigačnímu bodu / potřebný 
čas

d Název navigačního bodu

Rolování seznamem jízdních úkonů

1 Dotkněte se [ ] nebo [ ].

Chcete-li zobrazit seznam s dalším jízním úkonem, dotkněte 
se [ ] a [ ], chcete-li zobrazit předchozí jízdní ůkol. 
Chcete-li seznam jízdních úkonů projet plynule, dotkněte se 
jej a přidržte.

2 Chcete-li se vrátit z obrazovky seznamu jízdních 
úkonů na zobrazení současné lokace, stiskněte 
<NAV>.

Informace o parkovištích a službách atd.

Přepínač Informace o cíli

O obrazovce seznamu jízdních úkonů

Symbol Legenda

Cíl

~ Místo na trase

 Křižovatka s navigací

 Kruhový objezd s navigací

Terminál trajektu

Vlaková stanice

Železniční stanice

Hotel

Restaurace

Parkoviště

Odpočívadlo

Toalety

cb

a

d
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Zobrazení POI ikony

POI ikony lze zobrazit přímo na mapě. POI ikony lze zobrazit přímo na 
obrazovce Nastavení.
Viz „Jak nastavit Zobrazení Bodů zájmu“ (strana 101) v sekci 
Nastavení.

1 Dotkněte se [ ] na obrazovce současné lokace.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou POI ikon.

2 Dotkněte se vybrané POI ikony.

• Dotkněte se [Další] a vyberte si tak POI ikony ve všech 
kategoriích. Po této operaci proveďte kroky 2-4 v sekci 
„Jak nastavit Zobrazení Kategorií Bodů zájmu“ 
(strana 102).

3 Dotkněte se [OK].

Vybraná POI ikona je nyní zobrazena na mapě.

• V kroku 2 se dotkněte [Skrýt], POI ikonu tak skryjete. 
Přepínač [Skrýt] se změní na [Show]. Chcete-li POI ikony 
znovu zobrazit, dotkněte se [Show].

• POI ikony lze zobrazit při na podrobné mapě při měřítku mapy 200 m 
nebo méně.

Oblasti s dopravními zácpami

Například oblasti v Londýně, kde byly zavedeny daně z přetížení, 
zobrazují ulice na mapě v jiných barvách (měřítko 2 km/1 míle nebo 
méně). Lze si také vyhledat objížďku přetížené oblasti.

• Chcete-li automaticky v průběhu vyhledávání vyhledat i objížďku 
přetížené oblasti, nastavte v sekci nastavení trasových preferencí 
„Zóna se zácpami“ na Off (Vypnout). Podrobnosti viz strana 39.

Pokud je „Zóna se zácpami“ vypnutá

Pokud je cíl nastaven v přetížené oblasti a trasa se vyhledává, zobrazí se 
zpráva se žádostí o potvrzení.

Pokud je „Zóna se zácpami“ zapnutá

Dokonce i pokud je cíl nastaven v přetížené oblasti, trasa bude 
vyhledána jako obvykle.

• Dokonce i pokud je současná poloha vozidla v přetížené oblasti, 
trasa bude vyhledána, bez ohledu na nastavení přetížených oblastí.

• Pokud vypnete „Zóna se zácpami“ až poté, co nastavíte cíl v 
přetížené oblasti, vyhledá se náhradní trasa přetíženou oblastí. 
Chcete-li se přetížené oblasti zcela vyhnout, zadejte nové 
vyhledávání a nastavte cíl zcela mimo přetíženou oblast.

 Pozor
Pokud vypnete „Zóna se zácpami“ během nastavování trasy skrze 
přetíženou oblast, vyberte si vlastní náhradní trasu.
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O Dynamické trasové navigaci

DRG (Dynamická trasová navigace) aktualizuje změny dopravy ve 
velmi krátkých časových intervalech, umožní vám tedy přesněji 
odhadnout předpokládaný čas dosažení cíle.
Dynamická trasová navigace operuje na základě omezujících událostí 
TMC (nehody, dopravní zácpy atd.). Pokud bude nalezena optimální 
trasa, na displeji se zobrazí zpráva a automaticky trasu změní (pokud je 
Dynamická trasová navigace nastavená na Auto). Podrobnosti viz 
strana 103.

Pokud bude nalezena optimální trasa s pomocí funkce Dynamické 
trasové navigace, zobrazí se obrazovka DRG. Lze zvolit Objížďkovou 
trasu nebo Současnou trasu.

1 Informační displej Dynamické trasové navigace
Zobrazí se snížení času a snížení vzdálenosti/jejich zvýšení.

2  přepínač
Zavřete obrazovku displeje Dynamické trasové navigace a 
pokračujte v navigaci po současné trase.

3 Přepínač výběru objížďkové trasy
Zobrazí se název ulice.

4 Přepínač výběru současné trasy
Zobrazí se název ulice.

5 Informační displej současné trasy
Zobrazí se ikona události TMC, která je příčinou objížďky.

6 Informační displej objížďkové trasy
Ikony ukazatele snížení/zvýšení vzdálenosti

: Vzdálenost bude ve srovnání se vzdáleností současné 
trasy větší.

: Vzdálenost bude ve srovnání se vzdáleností současné 
trasy menší.

: Vzdálenost bude stejná jako vzdálenost současné 
trasy.

1 Dotkněte se [Objížďka] nebo [Aktuál. trasa].

2 Dotkněte se [OK].

Trasa se změní nebo zůstane stejná jako současná trasa, a 
navigace začíná.

• Pokud nezvolíte po dalších 30 vteřin nic, bude automaticky vybrána 
současná trasa.

• Pokud je zobrazena obrazovka DRG a vy jedete po objížďkové trase, 
bude automaticky vybrána objížďková trasa. Pokud jedete po 
současné trase, bude automaticky vybrána současná trasa.

Pokud bude nalezena optimální trasa s pomocí funkce Dynamické 
trasové navigace, bude trasa automaticky změněna na novou.

• Vzdálenost nově vyhledané trasy může být větší než vzdálenost 
současné trasy.

Dynamická trasová navigace nastavená na 
Ruční

1

2

3

4

65

Pokud je Dynamická trasová navigace 
nastavená na AUTO
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Jak vyhledat cíl/trasu

Tento vývojový diagram ukazuje, jak nastavit cíl, místa na trase a podmínky pro vyhledání trasy až k cíli.

Jak najít svůj cíl

Jak najít svůj cíl (strana 30 až 38)

Jak potvrdit Cíle (strana 39)

Jak zahájit navádění trasy • Změna metody (strana 39)
• Jak přidat místo na trase (strana 42)

Jak pokračovat s vaší trasou
• Jak potvrdit trasu (strana 47)
• Jak upravit trasu (strana 46)
• Jak změnit trasu (strana 48)

Příjezd k cíli
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Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle

Prvním krokem navigace je vyhledání místa.
Když si zobrazíte mapu cíle, lze nastavit trasu nebo si zobrazit 
informace o službách po cestě.
Obrazovku cíle lze zobrazit dvěma způsoby.

1 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovka cíle.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka navigace.

2 Dotkněte se [Cíl].

Zobrazí se obrazovka cíle.

Cíl lze vyhledat následujícími způsoby.

Cíl
• Adresa (viz strana 31)
• POI (body zájmu) (viz strana 32)
• Odbočka (viz strana 33)
• Nejbližší POI (bod zájmu) (viz strana 34)
• Poštovní směrovací číslo (viz strana 35)
• Souřadnice (viz strana 35)
• Adresář (viz strana 36)
• Poslední cíl (viz strana 36)

Další
• Domov (viz strana 37)
• Posun mapy a vkládání do mapy (viz strana 37)

Když vyhledáváte určité místo v jiné zemi (oblasti), změňte 
prohledávanou zemi (oblast). Pro změnu země (oblasti) použijte 
přepínač země na obrazovce Vyhledávání cíle.

1 Dotkněte se přepínače země na obrazovce 
vyhledávání).

Zobrazí se obrazovka pro výběr země (oblasti).

• Zobrazení přepínače země se může lišit podle vybrané 
země (oblasti).

2 Pro výběr se dotkněte požadované země (oblasti), a 
potom se dotkněte [OK].

Cíl se bude vyhledávat ve vybrané zemi (oblasti).

Jak zobrazit cíl z obrazovky mapy

Jak zobrazit cíl z obrazovky nabídky 
navigace

Jak vybrat zemi

Přepínač země
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Jak vyhledávat pomocí adresy

Pokud znáte adresu cíle, systém dokáže vypočítat trasu k této adrese.

1 Dotkněte se [Address search] na obrazovce cíle.

Zobrazí se obrazovka vyhledání adresy.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Zobrazí se tabulka pro vložení názvu cílové ulice a 
města. Zadejte název města (lokality).

Když se dotknete [Ulice], zadejte název ulice.

• Pro informace o zadávání písmen viz „Jak používat 
klávesnici na obrazovce“ (strana 21).

• Když zadáte 1 písmeno/číslici, vyberou se možnosti pro 
další písmeno/číslici (a ostatní zešednou).

• Pokud se váš cíl nachází v jiné zemi než té, kterou máte 
vybránu, určitě změňte prohledávanou zemi. 
(Viz strana 30)

• Pro zobrazení seznamu možností se dotkněte [List].
Pro zobrazení seznamu možností pro název města se 
dotkněte [City list]. Pro zobrazení historie vyhledávání v 
až pěti posledních městech se dotkněte [Last 5 cities]. 
Dotkněte se názvu požadovaného města.

• Pro vyhledávání lze zadat pouze název ulice nebo název 
města. Když zadáte pouze název města, prohledají se 
všechny ulice v daném městě. Pokud zadáte pouze název 
ulice, bude vyhledán ve všech městech v zadané zemi.

• Při zadávání názvu města se možnosti jmen měst zobrazí 
podle písmen, která zadáváte.

3 Dotkněte se [OK].

4 Zobrazí se seznam názvů ulic. Dotkněte se 
požadovaného názvu ulice.

• Můžete hledat podle názvu lokality (Locality) a systém 
vyhledá všechny ulice ve městě.

• Pokud jsou v jiných městech ulice se stejným názvem a 
vyhledávání probíhá v režimu Všechna města, zobrazí se 
seznam názvů ulic. Dotkněte se názvu požadovaného 
města.

• Pokud není další vyhledávání možné, zobrazí se 
obrazovka potvrzení cíle. Pokračujte krokem 6. Pokud 
systém nalezne více adres, zobrazí je v seznamu. 
Potvrzení cíle se zobrazí poté, co vyberete požadovaný 
cíl.

5 Zobrazí se tabulka pro zadání čísla domu. Zadejte 
číslo domu a dotkněte se [OK].

• Pokud zadáte číslo domu, vyhledávání vašeho cíle bude 
přesnější.

• Pokud systém nalezne více adres, zobrazí je v seznamu. 
Potvrzení cíle se zobrazí poté, co vyberete požadovaný 
cíl.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

6 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.
31-CZ



Nalezení bodů zájmu (POI)

Pokud znáte název požadovaného bodu zájmu, lze tento bod na mapě 
snadno zobrazit pouhým zadáním jeho názvu.

1 Dotkněte se [Vyhledat POI] na obrazovce cíle. 

Zobrazí se obrazovka vyhledávání POI (body zájmu).

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Způsoby, jak vyhledat vámi požadovaný bod POI 
jsou celkem tři.

• POI lze vyhledávat také v kombinace názvu POI, 
kategorie a názvu města.

• Pro informace o zadávání písmen viz „Jak používat klávesnici na 
obrazovce“ (strana 21).

• Když zadáte 1 písmeno/číslici, vyberou se možnosti pro další 
písmeno/číslici (a ostatní zešednou).

• Pokud se váš cíl nachází v jiné zemi než té, kterou máte vybránu, 
určitě změňte prohledávanou zemi. (Viz strana 30)

Podle názvu města:

1 Dotkněte se [Město] a zadejte název města 
(lokality).

• Pro zobrazení seznamu možností se dotkněte [List].

Pro zobrazení seznamu možností pro název města se 
dotkněte [City list]. Pro zobrazení historie vyhledávání v 
až pěti posledních městech se dotkněte [Last 5 cities]. 
Dotkněte se názvu požadovaného města.

Podle názvu:

1 Dotkněte se [Jméno] a zadejte název bodu zájmu 
(POI).

Podle kategorie:

1 Dotkněte se [Kategorie].
2 Zobrazí se nabídka výběru kategorie. Dotkněte se 

vybrané kategorie.

• Pokud jste vybrali „Všechny kategorie“, v seznamu se 
zobrazí všechny kategorie. Dotkněte se vybrané 
kategorie.

• Pokud jste nevybrali žádnou kategorii, lze nastavit 
kteroukoli nebo všechny kategorie.

3 Dotkněte se [OK].

Vyhledané body zájmu se zobrazí v seznamu.

• Můžete hledat podle názvu lokality (Locality) a systém 
vyhledá všechny body zájmu (POI) ve městě.

4 Dotkněte se požadovaného bodu zájmu.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

• Pokud je zaznamenán více než jeden bod zájmu, zobrazí 
se obrazovka seznamu. Když ze seznamu vyberete 
požadovaný bod zájmu, zobrazí se obrazovka potvrzení 
cíle.

5 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.
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Nalezení místa podle odbočky

Pokud znáte odbočku poblíž místa, kam chcete jet, lze jako svůj cíl 
zadat dvě protínající se ulice.

1 Na obrazovce cíle stiskněte [Průsečík]. 

Zobrazí se obrazovka odbočky.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Zobrazí se tabulka pro zadání názvů první a druhé 
ulice odbočky. Zadejte první název ulice a dotkněte 
se [OK].

• Pro informace o zadávání písmen viz „Jak používat 
klávesnici na obrazovce“ (strana 21).

• Když zadáte 1 písmeno/číslici, vyberou se možnosti pro 
další písmeno/číslici (a ostatní zešednou).

• Pokud se váš cíl nachází v jiné zemi než té, kterou máte 
vybránu, určitě změňte prohledávanou zemi. 
(Viz strana 30)

Zobrazí se seznam názvů ulic.

3 Dotkněte se požadovaného názvu ulice.

Zobrazí se tabulka pro vložení názvu druhé ulice.

4 Zadejte druhý název ulice a dotkněte se [OK].

• Jakmile zadáte první název ulice, systém vybere možnosti 
pro druhou ulici.

Zobrazí se seznam názvů ulic.

5 Dotkněte se požadovaného názvu ulice.

• Pokud systém nalezne odbočky ve dvou nebo víc 
městech, zobrazí města v seznamu. Dotkněte se 
požadovaného města.

• Pokud systém nalezne více odboček, zobrazí je v 
seznamu. Dotkněte se požadované odbočky.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

6 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.
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Nalezení nejbližších bodů zájmu 
(POI)

V blízkosti aktuální polohy, cíle nebo trasy lze vyhledávat různé služby 
podle typu.

1 Dotkněte se [Nejbližší POI] na obrazovce cíle.

Zobratí se obrazovka nejbližších bodů zájmu.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Dotkněte se [V blízkosti pozice], [Blízko trasy] nebo 
[Podél trasy].

a V blízkosti pozice:
Prohledá služby poblíž aktuální polohy.

b Blízko trasy:
Prohledá služby poblíž trasy.

c Podél trasy: 
Jakmile je zadán cíl, prohledá služby podél trasy.

Zobrazí se obrazovka výběr kategorie.

3 Dotkněte se vybrané kategorie.

• Pokud jste vybrali „Všechny kategorie“, v seznamu se 
zobrazí všechny kategorie. Dotkněte se vybrané 
kategorie.

Zobrazí se obrazovka výběr podkategorie.

4 Dotkněte se požadované podkategorie.

Zobrazí se obrazovka výběr bodů zájmu.

5 Dotkněte se požadovaného bodu zájmu.

• Seznam POI lze seřadit podle abecedy nebo vzdálenosti. 
Dotkněte se [Alphabet] nebo [Distance].

Takto vypadá obrazovka po výběru [V blízkosti 
pozice].

Takto vypadá obrazovka po výběru [Blízko trasy].

Takto vypadá obrazovka po výběru [Podél trasy].

• Nelze vyhledávat zařízení v blízkosti dálnic.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

6 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

a b c

Vzdálenost a směr od aktuální polohy.

Vzdálenost od cíle

Po které straně od směru jízdy (vpravo/vlevo) a vzdálenost
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Vyhledání pomocí poštovního 
směrovacího čísla

Cíl lze vyhledávat zadáním poštovního směrovacího čísla. 
(Tuto funkci lze použít pouze ve Velké Británii).

1 Na obrazovce cíle stiskněte [PSČ]. 

Zobrazí se obrazovka poštovního směrovacího čísla.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Zadejte poštovní směrovací číslo.

• Když zadáte 1 písmeno/číslici, vyberou se možnosti pro 
další písmeno/číslici (a ostatní zešednou).

• Pro informace o zadávání písmen viz „Jak používat 
klávesnici na obrazovce“ (strana 21).

3 Dotkněte se [OK].

Nalezené poštovní směrovací číslo se zobrazí v seznamu.

4 Dotkněte se požadovaného poštovního směrovacího 
čísla.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

5 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

Vyhledání pomocí souřadnic

Pokud znáte zeměpisnou šířku a délku požadovaného místa, lze jej 
zobrazit pouhým zadáním těchto čísel.

1 Na obrazovce cíle stiskněte [Souřadnice].

Zobrazí se obrazovka souřadnic (zeměpisná šířka a délka).

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Zadejte zeměpisnou šírku.

• Pro informace o zadávání písmen viz „Jak používat 
klávesnici na obrazovce“ (strana 21).

• Dotekem na [ ] zobrazíte zeměpisné délky a šířky 
součané polohy.

3 Stiskněte [W] (West - západ) nebo [E] (East - východ) 
a zadejte zeměpisnou délku.

4 Dotkněte se [OK].

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

5 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

Přepínač čísel

Přepínač znaků
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Jak nalézt cíle pomocí adresáře

Pokud už jste umístili nějaké místo do svého osobního adresáře, lze toto 
místo vyvolat a použít jako cíl své cesty. Adresář dokáže uchovat až 200 
různých adres a telefonních čísel. Pro další informace o ukládání poloh 
do adresáře viz strana 41.

1 Dotkněte se [Adresář] na obrazovce cíle. 

Zobrazí se obrazovka adresáře.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Dotkněte se požadovaného cíle.

a Datum: 
Seřadí adresy podle data zadání.

b Ikona: 
Seřadí adresy v pořadí podle typu ikony.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

3 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

Jak nalézt místo z historie cílů

Systém automaticky uchovává až 100 míst, které předtím vyhledával 
jako cíle.

1 Na obrazovce cíle se dotkněte [Poslední cíl].

Zobrazí se obrazovka poslední cíl).

• Viz „Jak zobrazit obrazovku nabídky cíle“ (strana 30) pro 
návod, jak zobrazit obrazovku cíle.

2 Dotkněte se požadovaného cíle.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

3 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

a

b
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Jak nalézt cíl podle domova

Pokud jste už zadali svůj domov, můžete ho jednoduše vybrat. Pro 
podrobnosti o zaznamenání viz strana 41.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou NAVIGACE.

2 Dotkněte se [Domov].

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

3 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

Jak nalézt cíl posunem zobrazené 
mapy

Tato funkce vám umožní rychlý a jednoduchý výběr nového cíle přímo 
na úseku ulice nebo ikony bodu zájmu na obrazovce mapy. Výběrem 
úseku ulice nebo ikonou lze rychle zadat cíl, aniž byste museli zadávat 
název města, ulice atd.

1 Dotkněte se zobrazení mapy.

Zobrazí se nabídka nastavení bodu.

2 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

3 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.
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Jak nalézt služby v okolí určené 
polohy posunem mapy

Pro vyhledání služeb poblíž určitého místa lze posunout mapu a určit 
dané místo. Pro vyhledávání různých služeb v blízkosti aktuální polohy, 
cíle nebo trasy viz „Nalezení nejbližších bodů zájmu (POI)“ (strana 34).

1 Dotkněte se zobrazení mapy.

Zobrazí se nabídka nastavení bodu.

2 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovka Výběru kategorií.

3 Dotkněte se vybrané kategorie.

• Pokud jste vybrali „Všechny kategorie“, v seznamu se 
zobrazí všechny kategorie. Dotkněte se vybrané 
kategorie.

Zobrazí se obrazovka výběr podkategorie.

4 Dotkněte se požadované podkategorie.

Zobrazí se obrazovka výběr bodů zájmu.

5 Dotkněte se požadovaného bodu zájmu.

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

6 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

Jak nalézt cíl pomocí ikony POI 
(bodu zájmu)

Cíl lze nastavit dotykem ikony POI na mapě.

1 Doktněte se ikony POI na mapě.

Vybraný POI se zvýrazní.

2 Dotkněte se [Zobraz. ikony].

Zobrazí se obrazovka Výběr POI.

3 Dotkněte se požadovaného bodu zájmu.

• Seznam POI lze seřadit podle abecedy nebo vzdálenosti. 
Dotkněte se [Alphabet] nebo [Distance].

Zobrazí se obrazovka potvrzení cíle.

4 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat trasu.

• Více podrobností o funkci potvrzení cíle viz strana 39.

• [Zobraz. ikony] lze použít na detailních mapách v měřítku 200 m a 
méně.

Vzdálenost od zadaného místa
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Poté, co jste vyhledali cíl, pomocí obrazovky Potvrzení cíle si trasu 
upravte. Nastavit místa na trase, vytvořit Adresář, uskutečnit 
telefonický hovor atd., to vše lze provést v obrazovce Potvrzení cíle.

Obrazovka potvrzení cíle

1 Informace
• Zobrazí se název místa, adresa, telefonní číslo a 

vzdálenost od současné polohy.
• Zobrazí se výpočetní metoda pro současnou trasu. 

Podrobnosti viz „Jak změnit metodu“ (strana 39).
• Zobrazí se také ikona předvoleb současné trasy. 

Podrobnosti viz „Jak změnit metodu“ (strana 39).

2 OK
Poté, co nastavíte cíl, systém začne vypočítávat trasu k cíli.

3 Změna metody
Systém vás nechá vybrat způsob, jakým se chcete do svého 
cíle dostat, viz „Jak změnit metodu“ (strana 39).

4 Telefon
Podrobnosti viz strana 84.

5 Jiné
Dotykem na tuto položku lze provést následující úkony.
• Jak opravit současnou polohu (viz strana 40)
• Jak uložit položky v adresáři (viz strana 41)
• Jak uložit jako domov (viz strana 41)
• Jak přidat místa na trase (viz strana 42)

• Nelze se dotknout [Jiné], pokud řídíte.
• Pokud budete chtít zobrazit mapu a dotknete se [Jiné], na mapě se 

nezobrazí ikonky POI ani ikonky adresáře.
• Když se dotknete [Jiné] a zobrazíte mapu, můžete upravit polohu 

cílového místa. Posuňte mapu a dotkněte se [ ] v 
požadovaném bodě.

6 Zobrazení mapy
Zobrazí mapu oblasti kolem zvoleného cíle.

• Ikonky POI ani ikonky adresáře se na zobrazené mapě v pravé části 
obrazovky nezobrazí.

Jak změnit metodu

Lze změnit způsob, jakým systém vypočítává trasu.

1 Dotkněte se [Změna metody] na obrazovce Potvrzení 
cíle.

Zobrazí se nabídka změny metody.

2 Dotkněte se požadované metody výpočtu trasy a 
upřednostňování silnic.

a Výpočet trasy
Lze si vybrat jednu z následujících výpočetních metod.

1 Nejrychlejší trasa
Při nastavení na Nejrychlejší, systém vypočítá 
nejefektivnější cestu k vašemu cíli.
2 Nejkratší trasa
Při nastavení na Nejkratší trasu, systém vypočítá nejkratší 
cestu k vašemu cíli.

b Předvolby trasy
Pokud nastavíte následující možnosti na OFF (Vypnuto), 
systém je vyloučí nebo s nimi nebude při výpočtu trasy tolik 
pracovat.

3 Povolit dálnice
4 Povolit placené úseky
5 Povolit trajekt
6 Povolit vlak
7 Povolit Zónu se zácpami

Jak potvrdit Cíle

2

1

3 4 5 6

a

b

Možnosti jsou vypnuty.
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3 Dotkněte se [OK].

Displej se vrátí na obrazovku Potvrzení cíle.

• V závislosti na dopravních podmínkách může systém nastavit 
vyhledávání trasy, které není ve vašich podmínkách vyhledávání. 
Například bude systém hledat placené úseky, pokud nedokáže 
vypočítat trasu bez jejich použití, dokonce i pokud nastavíte Placené 
úseky na Vypnuto.

• Je-li cílové místo hodně vzdálené, může jednotka vyhledávat trasy po 
dálnicích, i když je funkce dálnic (Motorway) vypnutá (OFF).

• Pokud systém vypočítá jinou trasu než podle nastavené metody, 
zobrazí se potvrzovací obrazovka. Dotkněte se [OK].

Nastavit jako Současnou polohu

Pokud se ikona vlastní polohy vašeho vozidla a ikona polohy 
současného vozidla na mapě liší (například pokud se přepravujete na 
trajektu), lze ručně opravit polohu ikony současné polohy vozidla 
následujícím způsobem. Funkce srovnávání mapy systému automaticky 
opraví chybu, pokud řídíte vozidlo několik mil v oblasti dobrého příjmu 
signálu GPS.

1 Dotkněte se [Jiné] na obrazovce Potvrzení cíle.

Zobrazí se obrazovka s body.
Nebo rolujte mapou k vybranému bodu a poté zobrazte 
obrazovku s body.

2 Dotkněte se [ ].

3 Dotkněte se [ ].

4 Rolujte mapou a opravte současnou polohu.

5 Dotkněte se [ ] nebo [ ] a opravte tak 
směr vašeho vozidla.

6 Dotkněte se [OK].

Zobrazí se opravená poloha vašeho auta.

• Nelze se dotknout [Jiné], pokud řídíte.
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Uložit jako adresář

V Adresáři lze uchovávat až 200 adres.

1 Dotkněte se [Jiné] na obrazovce Potvrzení cíle.

Zobrazí se obrazovka s body.
Nebo rolujte mapou k vybranému bodu a poté zobrazte 
obrazovku s body.

2 Dotkněte se [ ].

3 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovka pro úpravu adresáře.

4 Dotkněte se [Uložit].

• Položky v Adresáři lze také měnit. Podrobnosti viz 
„Změna adresáře“ (strana 49).

Systém se vrátí na obrazovku kroku 3.

• Nelze se dotknout [Jiné], pokud řídíte.

Uložit jako Domov

Registrujte jakýkoliv cíl jako domov. Pokud tak učiníte, lze jej okamžitě 
spustit a najít tak cestu domů.

1 Dotkněte se [Jiné] na obrazovce Potvrzení cíle.

Zobrazí se obrazovka s body.
Nebo rolujte mapou k vybranému bodu a poté zobrazte 
obrazovku s body.

2 Dotkněte se [ ].

3 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovka pro úpravu Domova.

4 Dotkněte se [Uložit].

• Položky v sekci Domov můžete měnit. Podrobnosti viz 
„Úprava Domova“ (strana 52).

• Jako „domov“ však lze registrovat pouze jedno místo.
• Nelze se dotknout [Jiné], pokud řídíte.
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Jak přidat místo na trase

Lze přidávat místa na trase, kterými chcete na své cestě do cíle projet. 
Lze přidat až 4 místa na trase. Místa na trase lze také měnit nebo je 
mazat. (viz „Jak upravit trasu“ na straně 46.)

1 Dotkněte se [Jiné] na obrazovce Potvrzení cíle.

Zobrazí se obrazovka s body.
Nebo rolujte mapou k vybranému bodu a poté zobrazte 
obrazovku s body.

2 Dotkněte se [ ].

Místo na trase bylo nyní přidáno na trasu.
Pokud je to první místo na vaší trase, pokračujte ke kroku 4.
Jestliže je to druhé nebo pozdější místo, zobrazí se 
obrazovka pro úpravy navigačních bodů. Pokračujte 
krokem 3.

3 Dotkněte se [+].

Místo na trase bylo nyní vloženo na vybranou polohu.

• Místa na trase můžete přepisovat, dotknete-li se názvu 
místa na trase.

4 Dotkněte se [OK].

Systém vypočítá trasu a spustí navigaci.

• Nelze se dotknout [Jiné], pokud řídíte.
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Zobrazení navigace 

Tato část popisuje různé funkce, které můžete využít při jízdě po trase.

1 Měřič vzdálenosti
Značí vzdálenost k odbočce.

2 Zobrazení názvu ulice
Zobrazí se název další ulice.
• Pro zrušení zvětšeného pohledu na odbočku stiskněte 

[ ]. 
• Zobrazení jízdního pruhu nebo názvu ulice se může lišit 

od skutečné podoby křižovatky.
• Navigace na odbočkách se může zpozdit nebo aktivovat 

příliš brzy.

• Dotykem [ ] zavřete navigaci na odbočkách a 
křižovatkách. Stiskem tlačítka <NAV> opět zobrazíte navigace 
na odbočkách a křižovatkách.

Pokud je funkce „Jak nastavit Navigaci na křižovatkách“ 
(strana 102) astavena na zapnuto, zobrazí se navigace na 
odbočkách a křižovatkách. Lze nastavit následující položky.

Zvětšené zobrazení odbočky

Pokud má systém obrazová data o blížící se odbočce, zobrazí se 
zvětšené zobrazení.

Zobrazení navigace na dálničních odbočkách

Pokud jedete po dálnici nebo zpoplatněné silnici a systém má obrazová 
data odbočky, zobrazí se navádění pro dálniční odbočky.

Zobrazení navádění šipkou

Když se blížíte k odbočce, systém zobrazí šipku, aby vás navedl 
směrem, kterým je třeba zabočit.

Zvětšené zobrazení pro navigaci na kruhových 
objezdech

Systém zobrazí zvětšenou navigaci pro kruhové objezdy.

Systém pro navigaci zobrazí zvětšený pohled na dálniční nájezd/sjezd.

Navigace na trase

Navigace na odbočkách a křižovatkách

2

1

Navigace na dálničních sjezdech a 
nájezdech
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Pokud jste překročili hranici, zobrazí se národní vlajka.

• Lze si nastavit, jestli se vám má navigace na hranicích zobrazovat. 
Viz „Jak nastavit Hraniční navigaci“ (strana 102).

Lze zobrazit směrovou čáru, která značí směr od současné polohy k cíli 
nebo traťovému bodu.

• Lze si nastavit, jestli se vám má směrová čára zobrazovat. Viz „Jak 
nastavit Zobrazení směrové čáry“ (strana 101).

Hlasová navigace 

Pokud jedete po trase, systém poskytuje hlasovou navigaci podle 
jízdních podmínek a rychlosti vozidla.
Během navigace k cíli systém automaticky naviguje hlasem na 
odbočkách, v zatáčkách, traťových bodech, dálničních nájezdech a 
sjezdech, křižovatkách, při příjezdu k cíli atd. „Příklady hlasové 
navigace“ jsou pouze typickými příklady. Hlasová navigace se může 
lišit podle jízdních podmínek. Hlasovou navigaci používejte pouze 
orientačně.

• Lze si nastavit hlasitost hlasové navigace. (viz „Nastavení hlasitosti 
navádění“ na straně 92.)

Hlasová navigace pro typickou silniční odbočku

Během jízdy po trase navigace hlásí odbočky vlevo nebo vpravo.

Příklad hlasové navigace
• Po 200 m doprava.
• Doprava.

Hlasová navigace na dálničních odbočkách

Během jízdy po dálnici se u odbočky aktivuje hlasová navigace a na 
obrazovce se zobrazí přiblížený pohled.

Příklad hlasové navigace
• Za 2 km se držte vpravo.

• Do cíle zbývá 1 km.
• Blížíte se k cíli.
• Dorazili jste do cíle.
• Přístaviště.
• Terminál autovlaku.

Hlasovou zprávu lze zopakovat stisknutím tlačítka <NAV>.

• V případě, že je hlasitost nastavena na OFF (Vypnuto) (VOL 0), 
hlasová navigace nefunguje, ani po stisknutí tlačítka <NAV>.

Hraniční navigace

Zobrazení směrové čáry

Směrová čára

Příklady hlasové navigace k cíli

Příklady hlasové navigace při příjezdu k 
cíli/traťovému bodu/trajektu/terminálu 
vlaku

Potvrzení hlasové navigace
44-CZ



Navigace osobních POI 
(bodů zájmu)

Aktualizací dat pomocí USB paměti lze zobrazit osobní data POI (data 
o upozornění na POI/osobní data o POI) na obrazovce mapy. 
Lze si nastavit zvukové upozornění, abyste byli informováni, že se 
blížíte k POI s upozorněním. Pro podrobnosti o aktualizacích a 
nastavení osobních POI viz „Osobní nastavení Bodů zájmu“ 
(strana 105).

Příklad zobrazení upozornění

• Během řízení budete navigováni k POI s upozorněním. Navigace 
probíhá pouze pokud se blížíte z určeného směru.

• Na dálnicích budete upozornění 600 m a 200 m před bodem zájmu, 
mimo dálnice 250 m a 80 m před bodem zájmu.

Navigace k POI s 
varováním Ikona POI s varováním
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Jak zobrazit obrazovku upravení trasy

Trasu lze upravovat na obrazovce upravit trasu. Pro zrušení trasy viz 
„Jak zrušit trasu“ (strana 48).

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou NAVIGACE.

2 Dotkněte se [Upravit trasu].

Zobrazí se obrazovka upravení trasy.

Lze vybrat následující položky.
• Jak upravit místa na trase

– Vymazat místo na trase (viz strana 46)
– Seřadit místa na trase automaticky (viz strana 46)
– Seřadit místa na trase automaticky (viz strana 47)

• Zobrazit shrnutí trasy (viz strana 47)
• Změna metody (viz strana 47)
• Spustit ukázku (viz strana 47)
• Objížďka (viz strana 48)
• Přesměrování (viz strana 48)

• Během řízení se nelze dotknout [Změna m. na trase] ani 
[Spustit ukázku].

Jak vymazat místo na trase

Tento oddíl vysvětluje, jak vymazat místo na trase, které jste předtím 
nastavili.

1 Dotkněte se [Změna m. na trase] na obrazovce 
úpravy trasy.

Zobrazí se obrazovka upravení míst na trase.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

2 Dotykem vyberte místo na trase, které chcete 
vymazat.

3 Dotkněte se [ ].

Vybrané místo na trase se vymaže.
Pro vymazání dalších míst opakujte kroky 2-3.

4 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat novou trasu.

Jak automaticky seřadit místa na trase

Systém seřadí místa na trase tak, aby vypočítal nejkratší trasu.

1 Dotkněte se [Změna m. na trase] na obrazovce 
úpravy trasy.

Zobrazí se obrazovka upravení míst na trase.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

2 Dotkněte se [Druh].

Systém automaticky seřadí místa na trase.

3 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat novou trasu.

• Pokud je zaznamenána méně než dvě místa na trase, tento úkon nelze 
provést.

• Systém seřadí místa na trase včetně těch, jimiž jste už projeli, ale 
navigace na ně neproběhne.

Jak upravit trasu
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Jak seřadit místa na trase manuálně

Místa na trase lze seřadit.

1 Dotkněte se [Změna m. na trase] na obrazovce 
úpravy trasy.

Zobrazí se obrazovka upravení míst na trase.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

2 Dotykem vyberte místo na trase, které chcete 
přesunout.

3 Dotkněte se [ ] nebo [ ] pro přesun vybraného 
místa na trase nahoru nebo dolů.

Pokaždé, když se dotknete [ ], místo na trase se přesune 
nahoru. Pokaždé, když se dotknete [ ], místo na trase se 
přesune dolů.

4 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat novou trasu.

• Systém seřadí místa na trase včetně těch, jimiž jste už projeli, ale 
navigace na ně neproběhne.

Jak zobrazit shrnutí trasy

Navigační systém vám umožňuje zobrazit celou trasu, takže si lze ověřit 
výpočet trasy provedený systémem.

1 Dotkněte se [Zobr. shrn. trasy] na obrazovce úpravy 
trasy.

Celá trase se zobrazí na mapě s takovým přiblížením, že 
vidíte celou trasu.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

• Zobrazenou mapu lze posouvat, otáčet a měnit přiblížení.

2 Pokud se dotknete [ ], systém se vrátí na 
obrazovku úpravy trasy.

Jak změnit metodu

Změna metody vám umožňuje změnit způsob, jímž systém vypočítává 
jízdu k vašemu cíli.

1 Dotkněte se [Změna metody] na obrazovce změny 
trasy.

Zobrazí se obrazovka změny metody.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

2 Dotkněte se požadované metody výpočtu trasy a 
upřednostňování silnic.

3 Dotkněte se [OK].

Systém začne vypočítávat novou trasu.

• Ohledně podrobností o každé metodě viz strana 39.

Jak spustit ukázku

Pomocí této funkce lze shlédnout demonstraci hlasového a obrazového 
navádění systému. Ikona polohy vozidla se bude automaticky posouvat 
po určené trase, a simulovat funkce navigačního systému. Tuto funkci 
používejte pouze je-li auto zaparkováno.

1 Dotkněte se [Spustit ukázku] na obrazovce úpravy 
trasy.

Zahájí se demo dané trasy.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

2 Pro zastavení demo režimu stiskněte <MENU> nebo 
<NAV>.

Systém zastaví režim, když začnete jízdu.

• Během demo režimu ukázky nelze posouvat mapu ani 
provádětvyhledávání cílů.

• Ukázku lze spustit pouze poté, co byl nastaven cíl.
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Objížďka

Ze své současné polohy lze přepočítat novou trasu okolo blízké 
objížďky současné trasy. Pokud je například v cestě stavba, vyhledejte 
objížďku odhadnutím vzdálenosti od vaší současné polohy k danému 
místu.

1 Dotkněte se [Objížďka] na obrazovce úpravy trasy.

Systém začne vypočítávat novou trasu.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

• V závislosti na trase a podmínkách vyhledávání se může 
zobrazit potvrzující zpráva. Dotkněte se [OK].

• Objížďku lze vyhledávat pouze pokud již jste na trase.

Přesměrování

Pokud řídíte směrem k cíli pomocí trasového navádění a odchýlíte se od 
trasy, systém automaticky přepočítá novou trasu.
Pokud systém automaticky nepřepočítá novou trasu, proveďte 
následující úkony.

1 Dotkněte se [Přesměr.] na obrazovce úpravy trasy.

Systém začne vypočítávat novou trasu.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku upravení trasy“ (strana 46) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

• V závislosti na trase a podmínkách vyhledávání se může 
zobrazit potvrzující zpráva. Dotkněte se [OK].

Jak zrušit trasu

Tento oddíl vysvětluje, jak vymazat cíl, který jste předtím nastavili. 
Všechna místa na trase k danému cíli budou také vymazána.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou NAVIGACE.

2 Dotkněte se [Zrušit trasu].

Objeví se potvrzovací obrazovka.

3 Dotkněte se [Ano].

Cíl se vymaže a obrazovka se vrátí na současnou polohu 
vozidla. Pokud jste nastavili místo na trase, je vymazán jak 
cíl, tak místo na trase.
48-CZ



Jak zobrazit obrazovku pro úpravu 
adres

Zde lze upravovat položky registrované v systému.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou NAVIGACE.

2 Dotkněte se [Upravit adresu].

Zobrazí se obrazovka pro úpravu adres.

Lze upravit následující položky.
• Domov (viz strana 52)
• Adresář (viz strana 49)
• Poslední cíl (viz strana 52)

Změna adresáře

Lze měnit názvy, polohy, telefonní čísla a ikony v adresáři.

1 Dotkněte se [Změna adresáře] na obrazovce Změn 
adresáře.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku pro úpravu adres“ (strana 49) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

Zobrazí se obrazovka se seznamem položek v adresáři 
(Obrazovka pro úpravy adresáře).

2 Dotkněte se položek v adresáři, které chcete upravit.

1 Datum
Chcete-li seřadit položky v Adresáři podle data.

2 Ikona
Chcete-li seřadit položky v Adresáři podle typu ikony.

3
Odstraňte vybraný bod z Adresáře. (Viz „Odstranit položku z 
Adresáře“ na straně 50.)

4
Odstraňte všechny položky z Adresáře. (Viz „Odstranit 
všechny položky z Adresáře“ na straně 50.)

Zobrazí se obrazovka pro úpravu adresáře.

3 Každou položku upravte.

5 Jméno
Lze změnit název položky. 
(Viz „Změna názvu“ na straně 50.)

6 Ikona
Lze změnit ikonu na mapě pro tuto položku. 
(Viz „Změna ikony“ na straně 51.)

Funkce editace 
navigace

3
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7 Zobrazit/Skrýt
Zde lze nastavit, zda budou ikony položek zobrazeny nebo 
ne. (Viz „Jak nastavit zobrazení ikon“ na straně 51.)

8 Poloha
Lze změnit polohu položky. (Viz „Změna polohy“ na 
straně 51.)

9 Telefonní číslo
Lze změnit telefonní číslo místa. (Viz „Změna telefonního 
čísla“ na straně 51.)

0 Uložit
Potvrďte všechny změny ve vašem adresáři. Poté, co 
dokončíte všechny změny v Adresáři, dotkněte se [Uložit].

4 Po dokončení všech úprav v Adresáři, se určitě 
dotkněte [Uložit], abyste tyto úpravy uložili.

1 Na obrazovce seznamu adresáře (Upravit obrazovku 
adresáře) se dotkněte [ ] vedle položky, kterou 
hodláte smazat.

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Vybraná položka byla nyní odstraněna z Adresáře.

1 Dotkněte se [ ] na obrazovce seznamu adresáře 
(Upravit obrazovku adresáře).

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Všechny položky byly nyní z Adresáře smazány.

1 Dotkněte se [Jméno] na obrazovce Změn adresáře.

Zobrazí se obrazovka pro úpravu názvů.

2 Vložte název položky adresáře.

• Více informací o vkládání názvů naleznete na straně 
strana 21.

3 Dotkněte se [OK].

Název položky adresáře byl změněn.

Odstranit položku z Adresáře

Odstranit všechny položky z Adresáře

Změna názvu
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1 Dotkněte se [Ikona] na obrazovce Změn adresáře.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou ikon.

2 Dotkněte se vybrané ikony.

3 Dotkněte se [OK].

Ikona adresáře byla změněna.

Zde lze nastavit, zda se budou ikony zobrazovat na mapě nebo ne.

1 Na obrazovce změn adresáře se dotkněte [Zobrazit] 
nebo [Skrýt].

Zobrazit: Vybraná ikona položky je nyní zobrazena na 
mapě.

Skrýt: Odstraní ikonu položky z obrazovky mapy. 

1 Dotkněte se [Poloha] na obrazovce Změn adresáře.

Zobrazí se mapa polohy.

2 Dotkněte se mapy a rolujte, dokud se vybraná 
poloha nezobrazí.

3 Dotkněte se [OK].

Poloha byla nyní změněna.

• Dotknete-li se [Location] pro zobrazení mapy, ikony Adresáře ani 
ikony POI se na mapě nezobrazí.

1 Dotkněte se [Tel. číslo] na obrazovce Změn adresáře.

Zobrazí se obrazovka pro úpravu telefonního čísla.

2 Vložte telefonní číslo.

3 Dotkněte se [OK].

Telefonní číslo položky bylo nyní změněno.

Změna ikony

Jak nastavit zobrazení ikon

Změna polohy

Změna telefonního čísla
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Úprava Domova

Informace registrované v sekci Domov lze měnit či mazat.

1 Dotkněte se [Změna domova] na obrazovce Změn 
adresáře.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku pro úpravu adres“ (strana 49) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

Zobrazí se obrazovka pro úpravu Domova.

2 Dotkněte se vybrané položky.

1 Jméno
Lze změnit název domova (Viz „Změna názvu“ na 
straně 50.)

2 Ikona
Ikonu nelze změnit.

3 Zobrazit/Skrýt
Zde lze nastavit, zda bude ikona domova zobrazena nebo 
ne. (Viz „Jak nastavit zobrazení ikon“ na straně 51.)

4 Poloha
Můžete změnit polohu domova. (Viz „Změna polohy“ na 
straně 51.)

5 Telefonní číslo
Lze změnit telefonní číslo domova. (Viz „Změna telefonního 
čísla“ na straně 51.)

6
Adresu domova lze smazat. Dotkněte se [ ] a poté se 
dotkněte [Ano] na potvrzovací obrazovce.

7 Uložit
Uložte všechny změny v sekci Domov. Dotkněte se [Uložit].

3 Po dokončení všech úprav se určitě dotkněte 
[Uložit], abyste tyto úpravy uložili.

Odstranit Poslední cíl

Přejete-li si odstranit cíl z historie cílů, můžete tak učinit pomocí této 
funkce.

1 Dotkněte se [Smazat poslední cíl] na obrazovce 
Úprav adresáře.

• Viz „Jak zobrazit obrazovku pro úpravu adres“ (strana 49) 
zobrazení obrazovky úpravy trasy.

Zobrazí se obrazovka pro odstranění posledního cíle.

2 Dotkněte se vybrané historie cílů.

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

3 Dotkněte se [Ano].

Historie cílů byla smazána.

1 Dotkněte se [ ] na obrazovce pro odstranění 
posledního cíle.

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Všechny položky Historie cílů byly smazány.

3

1

7

2

4

5

6

Odstranit všechny položky historie cílů
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Chcete-li používat funkci TMC, nejprve nastavte Stát a Stanici 
informačního dopravního kanálu RDS-TMC. (Viz „Jak nastavit RDS-
TMC“ na straně 103.)

O informacích TMC

Vybranou TMC informaci lze nyní zobrazit na mapě. Chcete-li 
informace nastavit tak, aby se zobrazovaly, postupujte podle „Jak 
nastavit RDS-TMC“ (strana 103).

Ukazatel kvality příjmu informačního dopravního 
kanálu

Barva ukazatele se mění s kvalitou příjmu TMC.

Žlutá: Systém hledá dostupné stanice TMC, žádná přijatá 
událost.

Zelená: Systém se připojil k dostupné stanici TMC, jedna 
nebo více přijatých událostí.

Zobrazení ikony událostí TMC na mapě

Vybrané ikony událostí TMC informaci jsou nyní zobrazeny na mapě.
Barva ikony se mění podle toho, zda je přímo na trase nebo ne.

Barva ikon: Ikona události je přímo na trase.
Šedá ikona: Ikona události není přímo na trase.

• Ikony událostí lze zobrazit při měřítku mapy 20 km nebo 
méně.

Zobrazení dopravní události šipkou na mapě

• Zobrazení vzdálenosti mezi dopravními událostmi pomocí 
šipek/linek. Ty se objevují v červené, oranžové nebo 
modré barvě, podle situace v provozu.

• Při měřítku mapy 2 km nebo méně, jsou dopravní události 
zobrazené a při měřítku mapy 100 m nebo méně, 
dopravní události nejsou zobrazené.

Jak pracovat s 
funkcí TMC 
(Informační 
dopravní kanál)

Symbol Legenda

Nehoda

Zvířata na vozovce

Ukazatel kvality příjmu

Nebezpečí

Číslo

Zákaz vjezdu

Informace

Omezení jízdního pruhu

Dostupné parkování

Parkování nedostupné

Dostupný servis

Servis nedostupný

Předměty na vozovce

Osoby na vozovce

Vozovka uzavřena

Stav vozovky

Práce na vozovce

Smog

Dopravní zácpa

Klidná doprava

Varování

Počasí

Symbol Legenda

Šipka dopravní události
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Zvětšené zobrazení ikony události TMC 
(při nastavené trase)

Pokud je trasa nastavena, nejbližší ikona od současné polohy je 
zobrazena zvětšeně a zní zvukové upozornění.

• Ikony událostí jsou zobrazeny zvětšeně, pokud se 
nacházejí v rozsahu 50 km od vaší současné polohy.

Normální navigační obrazovka

Obrazovka seznamu jízdních úkonů

• Pokud je na navigační obrazovce trasy maximalizováno 
okno Audio, ikony událostí nejsou zobrazeny.

Zobrazení Informace o dopravní 
události

V tomto seznamu může být uvedeno až 300 událostí TMC v okruhu 500 
km od současné polohy.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou NAVIGACE.

2 Dotkněte se [Doprav. události].

Zobrazí se obrazovka Dopravních událostí.

• Pokud nebyla přijata žádná informace TMC, zobrazí se 
zpráva „Žádné zprávy TMC“.

3 Dotknětě se události v seznamu.

Pokud není nastavená žádná trasa

Pokud je nastavená trasa

• Pokud je nastavená trasa, lze změnit způsob zobrazení 
událostí. Chcete-li zobrazit všechny události, dotkněte se 
[All]. Chcete-li zobrazit pouze události přímo na trase, 
dotkněte se [On route].

Zvětšené zobrazení ikon událostí/
Vzdálenost od současné polohy

Zvětšené zobrazení ikon událostí/
Vzdálenost od současné polohy
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Zobrazí se podrobné informace o vybraných událostech.

a Ikona dopravní události, číslo ulice nebo název ulice

b Místo dopravní události

c Informace o dopravní události

d Délka úseku postiženého dopravní událostí

e Vzdálenost od současné polohy k dopravní události

f Mapa
Chcete-li zobrazit mapu dopravní události, dotkněte se 
[Mapa].

Chcete-li se vrátit na přechozí obrazovku, dotkněte se 
[ ].

• Nelze se dotknout [Mapa], pokud místo události není 
určeno, například při mlze. Nelze se také dotknout 
[Mapa], pokud řídíte.

• Pokud budete chtít zobrazit mapu a dotknete se [Mapa], 
na mapě se nezobrazí ikonky POI ani ikonky adresáře.

g , 
Dotkněte se [ ] nebo [ ], pokud chcete zobrazit 
obrazovku podrobných informací o předchozích/příštích 
událostech.

h Číslo události

• : Tato ikona se zobrazuje, když dojde k události ve vašem jízdním 
pruhu nebo v opačném směru.

f

h

g

ed

a

b

c
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Audio/Video

Jak vybrat zdroj

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se přepínače požadovaného zdroje.

Zobrazí se hlavní obrazovka vybraného zdroje.

3 Stiskněte <SOURCE/PWR> pro změnu na obrazovku 
jiného zdroje.

CD/DVD  Rádio  iPod/iPhone /paměť USB  Front 
AUX  Zadní primární AUX vstup  Zadní sekundární 
AUX vstup  CD/DVD

Zobrazené typy zdrojů závisejí na nastavení a připojení.

Jak zobrazit hlavní obrazovku 
Audio/Video zdroje

1 Stiskněte <SOURCE/PWR>.

V navigačním nebo jiném režimu lze zobrazit hlavní 
obrazovku audio/video zdroje.

Jak vypnout audio/video zdroj

INE-S900R přenáší audio vstup vybraného audio/video zdroje i při 
zobrazení navigační obrazovky. Pro zastavení audio přehrávání lze 
vypnout audio/video zdroj.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [AV Off].

Audio/video zdroj se vypne.
[AV Off] zoranžoví.

3 Pro zrušení režimu AV off se znovu dotkněte 
[AV Off].

Základní ovládání
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Příklad zobrazení obrazovky rádia.

1 Zobrazení vysílacího pásma

2 Zobrazení hodin

3 Zobrazení frekvence/názvu stanice

4 Nastavení předvoleb
Zobrazí názvy stanic nebo frekvence předvolených stanic.

Jak poslouchat rádio

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [Radio]

Aktivuje se režim rádia a obrazovka se změní na režim 
rádia.

3 Pro výběr požadovaného radiového pásma se 
dotkněte [BAND].

Každý dotyk změní pásmu následujícím způsobem:
FM-1  FM-2  FM-3  MW  LW  FM-1

4 Dotkněte se [TUNE] pro změnu ladicího režimu.

Vyhledávání DX (Vzdálený režim):
 

Vyhledávání (místní režim):
 

Vypnuto (ruční režim):
 

• Pro automatické ladění lze vybrat vyhledávání DX nebo 
vyhledávání:
– DX (vzdálený) režim; 

Naladí se jak silné, tak slabé stanice.
– Vyhledávání (místní režim); 

Naladí se pouze silné stanice.

Původním nastavením je vyhledávání DX.

5 Dotkněte se [ ], [ ] nebo [ ], [ ] pro 
změnu radiové frekvence buď nahoru nebo dolů.

V ručním režimu podržte pro souvislou změnu frekvence.

• Režim rádia lze také vybrat opětovným stiskem <SOURCE/PWR> 
repeatedly.

Jak ručně nastavit předvolby stanic

1 Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti 
předvoleb buď ručně nebo automatickým 
vyhledáním.

2 Dotkněte se a podržte kterýkoli ovladač předvolby 
po nejméně 2 vteřiny.

Vybraná stanice je uložena.

3 Tento postup lze opakovat a uložit tak až 5 dalších 
stanic ve stejném pásmu.

Pro použití v jiném pásmu prostě vyberte požadované 
pásmo a opakujte postup.

V paměti předvoleb lze uložit až 30 stanic. 
(6 stanic pro každé pásmo; FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).

• Pokud už jste na stejné číslo předvolby uložili jinou stanici, bude 
smazána a uloží se nová stanice.

Jak automaticky nastavit předvolby 
stanic

Tuner dokáže automaticky vyhledat a uložit 6 silných stanic v 
požadovaném pásmu a seřadit je podle síly signálu.

1 Po výběru požadovaného pásma se dotkněte 
[A.MEMO].

Tuner automaticky vyhledá a uloží 6 silných stanic do 
předvoleb a seřadí je podle síly signálu.
Po dokončení automatického ukládání se tuner naladí na 
stanici uloženou v první předvolbě.

• Pokud se neuloží žádné stanice, tuner naladí původní stanici, kterou 
jste poslouchali před zahájením automatického ukládání.

• Pokud stanice nelze předvolit, zobrazí se „Nenalezeno.“.

Jak naladit předvolené stanice

Pomocí čísla předvolby lze naladit předvolené stanice v daném pásmu.

1 Opakovaně se dotkněte [BAND], než se zobrazí 
požadované pásmo.

2 Dotkněte se kterékoli předvolby, která má uloženou 
stanici.

Předvolená stanice se začne přijímat.

Rádio

2

3

4

1
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1 Zobrazení typu programu

2 Indikátor RDS

Jak zapnout nebo vypnout ladění AF 
(Alternativních frekvencí)

RDS (Radiový datový systém) je radiový informační systém, který 
používá pomocný nosný kmitočet 57 kHz běžného FM vysílání. RDS 
vám umožňuje přijímat celou škálu informací, jako dopravní informace, 
názvy stanic a automatické přeladění na silnější vysílač, který vysílá 
stejný program.

1 Pro zapnutí/vypnutí AF (alternativních frekvencí) se 
dotkněte se [AF].

Na obrazovce se zobrazí indikátor „AF“.

• Když jsou AF zapnuty, jednotka automaticky přelaďuje na stanici se 
silným signálem v seznamu AF.

• Pokud nepožadujete automatické přelaďování, vypněte AF režim.

Tipy
• Pokud jednotka přijímá signál PTY31 (Nouzového vysílání), jednotka 

bude zobrazovat „Alarm,“ je-li PTY31 zapnuto. Pro ovládání viz 
„Jak nastavit příjem PTY31 (tísňové vysílání)“ (strana 110).

• Digitální data RDS obsahují následující:

• Viz strana 110 pro „Nastavení PI SEEK,“ „Příjem místních RDS 
stanic" a „Nastavení příjmu PTY31 (nouzového vysílání)“.

Jak automaticky přijímat dopravní 
informace

1 Dotykem [TA] zapnete režim dopravních informací.

Indikátor TA se rozsvítí.

Když se naladí stanice s dopravními informacemi, indikátor 
TP se rozsvítí.

Dopravní informace lze poslouchat pouze, když se vysílají. 
Pokud dopravní informace nejsou vysílány, jednotka je ve 
vyčkávacím režimu.
Jakmile začne vysílání dopravních informací, jednotka je 
automaticky přijme a zobrazí „Traffic information“.

Když vysílání dopravních informací skončí, jednotka se 
automaticky přepne do vyčkávacího režimu.

• Pokud signál vysílání dopravních informací spadne pod určitou 
hodnotu, jednotka bude ještě 1 minutu přijímat. Pokud signál pod 
touto hodnotou zůstane déle než 70 vteřin, na displeji začne blikat 
„TA“.

• Pokud nechcete poslouchat přijímané dopravní informace, lze danou 
zprávu dopravních informací přeskočit dotykem [TA]. Také ji lze 
přeskočit stisknutím <SOURCE/PWR>.
Režim dopravních informací zůstane zapnut pro příjem další zprávy 
dopravních informací.

• Pokud při příjmu dopravních informací změníte hlasitost, tato 
úroveň hlasitosti se uloží. Při příštím příjmu dopravních informací se 
hlasitost automaticky upraví na uloženou hodnotu.

• Pokud je režim dopravních informací aktivován, jednotka se 
automaticky přepne na zdroj rádio (i pokud máte vybrán jiný zdroj) a 
přijme vysílání dopravních informací. Jakmile vysílání dopravních 
informací skončí, jednotka se vrátí k předchozímu zdroji.

Manuální příjem dopravních 
informací

1 Dotykem [TA] zapnete režim dopravních informací.

Když se naladí stanice s dopravními informacemi, indikátor 
TP se rozsvítí.

2 Dotkněte se [ ] nebo [ ].

Vyhledá stanici, která vysílá dopravní informace.

• Dopravní informace lze vyhledávat v režimu vyhledávání DX nebo 
vyhledávání.

Ovládání RDS

PI Programme Identification (Identifikace programu)

PS Programme Service Name (Název programové služby)

AF Seznam alternativních frekvencí

TP Traffic Programme (Dopravní program)

TA Traffic Announcement (Dopravní oznámení)

PTY Programme Type (Typ programu)

EON Enhanced Other Networks (Rozšířené informace o jiných sítích)

2

1
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Ladění PTY (Typu programu)

1 Dotkněte se [PTY].

Zobrazí se obrazovka Výběr PTY.

2 Dotykem [ ] nebo [ ] posunete seznam.

3 Dotykem požadovaného typu programu začnete 
vyhledávat stanice daného typu.

Pokud nebude nalezena žádná stanice daného typu, zobrazí 
se „Žádné PTY“.

4 Pro výběr další stanice PTY se dotkněte [ ].

Priorita zpráv

Tato funkce vám umožňuje nastavit upřednostnění programu zpráv. 
Jelikož jednotka automaticky upřednostní program zpráv kdykoli začne 
vysílat a přeruší program, který právě posloucháte, už nikdy 
nepropásnete dopravní zpravodajství. Tato funkce funguje pouze pokud 
je jednotka nastavená na jiný režim než LW a MW.

1 Dotykem [NEWS] aktivujete režim priority zpráv.

Na obrazovce se zobrazí indikátor „Novinky“. Opětovným 
dotykem [NEWS] deaktivujete režim priority zpráv a vrátíte 
se k programu, který jste předtím poslouchali.

Zobrazení rádio textu

Lze zobrazit textové zprávy z rádiové stanice.

1 Nalaďte rádio, které přenáší textové zprávy.

2 Dotykem [Info] v režimu FM rádio aktivujete režim 
rádio text.

Na několik vteřin se zobrazí „WAIT“.

3 Dotykem [OK] deaktivujete režim rádio textu.

• Pokud nelze přijmout žádnou zprávu nebo jednotka nedokáže zprávu 
přijmout správně, zobrazí se „NO TEXT“.
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Příklad zobrazení obrazovky CD 
(pokud je dostupný CD text)

Příklad zobrazení obrazovky CD 
(pokud není dostupný CD text)

1 Zobrazení režimu

2 Zobrazení hodin

3 Uplynulý čas

4 Zobrazení obrázku

5 Číslo přehrávané stopy/celkový počet stop

6 Zobrazení informací
Je dostupný CD text: Název stopy/Jméno umělce/Název alba 
Není dostupný CD text: Číslo stopy

7 Zbývající čas přehrávání

• Pro nepodporované znaky se zobrazí „No Support“.

Příklad zobrazení obrazovky MP3/WMA/AAC

1 Zobrazení režimu

2 Zobrazení hodin

3 Uplynulý čas

4 Zobrazení obrázku

5 Číslo přehrávané stopy/celkový počet stop

6 Zobrazení informací
Jsou dostupné informace z tagů: Název stopy/Jméno 
umělce/Název alba 
Nejsou dostupné informace z tagů: Zobrazí se “Žádný titul”.

7 Zbývající čas přehrávání

8 Přepínač Video/Audio
Během přehrávání disků CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/ DVD+RW je možné přepínat video a audio režim. 
Dotkněte se [ ]. Pokyny pro používání video režimu 
naleznete v “DVD” (strana 65).

CD/MP3/WMA/AAC

2

4

1

3 7

6

5

4

1

6

5

3 7 2

2

4

1

3

6

5

78
60-CZ



Přehrávání

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [CD/DVD].

Zobrazí se obrazovka režimu CD/Disk.
Pokud do diskové jednotky INE-S900R vložíte disk 
potištěnou stranou nahoru, jednotky začne přehrávat 
CD/MP3/WMA/AAC.

3 Dotykem [ ] nebo [ ] vyberete požadovanou 
stopu (soubor).

Návrat na začátek přehrávané stopy (souboru):
Dotkněte se [ ].

Rychlé přetočení zpět:
Dotkněte se a podržte [ ].

Posun na začátek další stopy (souboru):
Dotkněte se [ ].

Rychlé přetočení vpřed:
Dotkněte se a podržte [ ].

4 Chcete-li pozastavit přehrávání, dotkněte se [ / ].

Opětovným dotykem [ / ] znovu spustíte přehrávání.

• Režim CD/Disk lze také vybrat opakovaným stiskem <SOURCE/
PWR>.

• Model INE-S900R obsahuje vestavěnou jednotku přehrávání 
MP3/WMA/AAC. Na této jednotce lze přehrávat disky obsahující 
soubory MP3/WMA/AAC. Používejte formát odpovídající této 
jednotce.
Pro další informace o přehrávání nebo ukládání souborů 
MP3/WMA/AAC viz strany 63 a 64 před použitím jednotky.

• Soubory formátu WMA, které jsou chráněny DRM (Digital Rights 
Management), soubory formátu AAC, které byly zakoupeny z iTunes 
Music Store a soubory chráněné proti kopírování (ochrana 
autorských práv) nemohou být na této jednotce přehrávány.

• Zobrazení audio CD stopy pro přehrávání odpovídá pořadí stop 
nahraných na disk.

• Po vložení disku s mnoha složkami a mnoha soubory 
MP3/WMA/AAC bude trvat o něco déle, než se začně přehrávat.

• Čas přehrávání se nemusí ukazovat správně, pokud se přehrává 
soubor s VBR (Variable Bit Rate).

• Pokud disk obsahuje jak audio data, tak MP3/WMA/AAC data, 
jednotka přehraje pouze audio data.

Opakované přehrávání

1 Dotykem [ ] opětovně přehrajete právě 
přehrávanou skladbu.

Daná stopa (soubor) bude přehráván opakovaně.

Opakovaným dotykem [ ] a výběrem OFF deaktivujete 
opakované přehrávání.

CD:

MP3/WMA/AAC:

* Opakovaně přehrávat se budou jen soubory ve složce.

• Pokud je režim opakovaného přehrávání aktivován během 
přehrávání M.I.X., režim M.I.X. bude zrušen.

Náhodné přehrávání (M.I.X.)

1 Dotkněte se [ ] během přehrávání.

Stopy (soubory) na disku se budou přehrávat v náhodném 
pořadí.

Pro zrušení M.I.X. se dotkněte [ ].

CD:

MP3/WMA/AAC:

* Náhodně přehrávat se budou jen soubory ve složce.

• Pokud je režim M.I.X. aktivován během opakovaného přehrávání, 
režim opakovaného přehrávání bude zrušen.

Opakovat (Off) Opakovat

Jednu Jednu

Opakovat Opakovat 
složku*

(Off) Opakovat

Jednu Složka Jednu

M.I.X. (Off) M.I.X.

Disk Disk

M.I.X. Skladby* (Off) M.I.X. Skladby*

Skladby Skladby
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Náhodné přehrávání 
(Promíchat skladby) (M.I.X. všechny)

Promíchání skladeb přehrává všechny skladby na disku náhodně.

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Zobrazí se Audio seznam/kořenový seznam.

2 Dotkněte se [Shuffle songs].

Indikátor „ Disk“ se rozsvítí a skladby se budou přehrávat 
v náhodném pořadí.

Pro zrušení pomíchání se dotkněte [ ].

Výběr složek (pro MP3/WMA/AAC)

1 Dotykem [ ] nebo [ ] pro výběr složky.

Vyhledání podle CD textu

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Zobrazí se seznam skladeb.

2 Dotkněte se ovladače požadovaného názvu stopy.

Vybraná stopa se přehraje.

• Ohledně podrobností o posouvání seznamu viz „Jak 
vybrat položku ze seznamu“ (strana 21).

Prohledávání podle názvu 
souboru/složky (pro MP3/WMA/AAC)

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Aktivuje se režim vyhledávání a názvy složek/souborů se 
zobrazí v abecedním pořadí.

2 Dotkněte se požadované složky.

Zobrazí se názvy souborů vybrané složky.

3 Dotkněte se požadovaného souboru.

Vybraný soubor se začne přehrávat.

• Pro návrat do předchozí úrovně hierarchie se dotkněte [Undo].
• Ohledně podrobností o posouvání seznamu viz „Jak vybrat položku 

ze seznamu“ (strana 21).
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MP3/WMA/AAC

Co je MP3?

MP3, s oficiálním názvem „MPEG-1 Audio Layer 3,” je 
kompresní standard předepsaný ISO, Mezinárodní organizací 
pro normalizaci a MPEG, což je skupinová instituce IEC 
(Mezinárodní elektrotechnické komise).

Soubory MP3 obsahují zkomprimovaná zvuková data. MP3 
enkoding je schopný komprimovat zvuková data v extrémně 
vysokých poměrech, což snižuje velikost hudebních souborů až 
na jednu desetinu jejich původní velikosti. To za dodržení kvality 
téměř odpovídající CD. Formát MP3 dosahuje tak vysokých 
poměrů komprese vyřazením zvuků, které lidské ucho nedokáže 
zachytit, nebo jsou překryté jinými zvuky.

Co je AAC?

AAC je zkratka pro Advanced Audio Coding (pokročilé kódování 
zvuku), a je základním formátem komprese zvuku používaným v 
MPEG2 a MPEG4.

Co je WMA?

WMA, neboli „Windows Media™ Audio”, jsou komprimovaná 
hudební data.
Formát WMA je podobný zvukovým datům MP3 a dokáže 
dosáhnout zvuku CD kvality s malými velikostmi souborů.

Způsob vytváření souborů MP3/WMA/AAC.

Zvuková data jsou komprimována softwarem s kodeky 
MP3/WMA/AAC. Ohledně vytváření souborů MP3/WMA/AAC viz 
uživatelskou příručku pro daný software.
Soubory MP3/WMA/AAC, které lze přehrát na tomto zařízení 
mají následující přípony.
MP3: “mp3”
WMA: “wma” (podporované verze 2, 7, 8, 9)
AAC: “m4a”
WMA není podporován pro následující soubory. Windows Media 
Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice nebo 
Windows Media Audio 9 Pro Lossless.

Existuje mnoho různých verzí formátu AAC. Potvrďte si, že 
používaný software odpovídá přijímaným formátům uvedeným 
výše. Je možné, že formát nepůjde přehrát ani s platnou příponou.
Přehrávání souborů AAC nahraných pomocí iTunes je 
podporováno.

Podporované vzorkovací frekvence a přenosové rychlosti přehrávání

MP3

WMA

AAC

Toto zařízení nemusí přehrávat správně, v závislosti na 
vzorkovací frekvenci.

Tagy ID3/WMA

Toto zařízení podporuje ID3 tag v1 a v2 a WMA tag. Pokud v 
souboru MP3/WMA/AAC jsou obsažena data o tagu, toto 
zařízení dokáže zobrazit ID3 tag/WMA tagy s údaji název 
(stopy), jméno interpreta a název alba (maximum 64 znaků).
Pro nepodporované znaky se zobrazí mezera.
Počet znaků může být omezen, nebo se nemusí zobrazovat 
správně podle informacích v tagu.

Přehrávání MP3/WMA/AAC 

Soubory MP3/WMA/AAC se připraví, a poté zapíšou na CD-R, 
CD-RW (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) pomocí softwaru k 
zapisování na CD-R a do USB paměti.
• Maximální počet přehrávaných souborů, resp. složek

Disk: 4,096 souborů / 256 složek (včetně kořenových složek)

Přehrávání nemusí proběhnout, pokud disk přesáhne výše 
uvedená omezení.
Pokud je název souboru/složky dlouhý, maximální možný počet 
souborů se může zmenšit.
• Počítají se všechny audio a video soubory, jejichž formáty 

jsou vhodné pro přehrávání na této jednotce.

Podporovaná média

Mezi média, která toto zařízení může přehrávat, patří CD-ROM, 
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW a USB 
paměť.

Odpovídající systémy souborů

Tato jednotka podporuje disky formátované pomocí ISO9660 
Level 1 nebo Level 2.

Jednotka dokáže přehrát disky ve standardech Joliet, Romeo 
apod. a jiných standardech odpovídajících ISO9660. Nicméně v 
některých případěch se názvy souborů, názvy složek apod. 
nebudou zobrazovat správně.

Podporované formáty

Toto zařízení podporuje Mixed Mode CD, Enhanced CD 
(CD-Extra) a Multi-Session.
Tato jednotka nedokáže správně přehrát disky vyttvořené 
pomocí Track At Once nebo packetovým zapisováním.

POZOR
Duplikování zvukových dat (včetně dat MP3/WMA/AAC) nebo 
jejich distribuce, přenos nebo kopírování, ať už zdarma nebo 
zpoplatněně, bez povolení držitele autorských práv pro jiné než 
soukromé účely je přísně zakázáno zákonem o autorských 
právech a mezinárodní smlouvou.

Vzorkovací 
frekvence:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Přenosové rychlosti: 8 – 320 kbps

Vzorkovací 
frekvence:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 
11,025 kHz, 8 kHz

Přenosové rychlosti: 5 – 320 kbps

Vzorkovací 
frekvence:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Přenosové rychlosti: 16 – 320 kbps

USB paměť: 10000 souborů / 1000 složek 
(včetně kořenových složek)

Podle standardu ISO9660 existují omezení, která je třeba mít 
na paměti.

Maximální hloubka systému složek je 8 (včetně kořenového 
adresáře). Počet znaků pro název složky/souboru je omezen.

Platné znaky pro názvy složek/souborů jsou písmena A-Z 
(všechna velká), čísla 0-9 a ‘_’ (podtržítko).
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Pořadí souborů

Soubory se přehrávají v pořadí, v jakém je zapisovací software 
zapsal na disk. Tím pádem nemusí pořadí přehrávání odpovídat 
očekávání. Ověřte si pořadí zapisování v dokumentaci softwaru. 
Pořadí přehrávání složek a souborů je následující. (Následující 
čísla nemusejí odpovídat skutečně zobrazeným číslům.)

Terminologie

Přenosová rychlost

Toto je poměr komprese „zvuku“ zadaný pro kódování.  Čím vyšší je 
přenosová rychlost, tím vyšší bude kvalita zvuku, ale také velikost 
souboru.

Vzorkovací frekvence

Tato hodnota ukazuje, kolikrát za sekundu jsou data vzorkována 
(nahrávána).  Například hudební CD používají vzorkovací frekvenci 
44,1 kHz, takže zvuk je zaznamenáván (nahrává) 44100krát za 
vteřinu.  Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím vyšší bude kvalita 
zvuku, ale také velikost souboru.

Enkoding

Konvertování hudebních CD, souborů WAVE (AIFF) a dalších 
zvukových souborů do daného zvukového kompresního formátu.

Tag

Informace o skladbách jako názvy stop, jména interpretů, názvy alb 
atd. zapsané do souborů MP3/WMA/AAC.

Kořenová složka

Kořednová složka (neboli kořenový adresář) se nachází na vrcholu 
systému souborů. V kořenové složce se nachází všechny složky a 
soubory. Pro všechny vypálené disky se vytváří automaticky.

Složka Soubor MP3/WMA/AAC

Kořenový 
adresář
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Příklad zobrazení obrazovky DVD VIDEO 

DivX® Příklad zobrazení obrazovky

1 Zobrazení režimu

2 Zobrazení hodin

3 Uplynulý čas

4 Zobrazení informací
DVD-VIDEO: Číslo titulu/číslo kapitoly/výstup zvukového 

signálu/titulky/úhel
DivX®/ASF: Číslo složky/číslo souboru/Název titulu/výstup 

zvukového signálu/titulky

5 Zbývající čas přehrávání

6 Přepínač Video/Audio
Během přehrávání disků CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/ DVD+RW je možné přepínat video a audio režim. 
Dotkněte se [ ]. Pokyny pro audio režim naleznete v 
“CD/MP3/WMA/AAC” (strana 60).

• Některé úkony nebude možné provést v závislosti na disku nebo 
nabídce přehrávání.

Typy disků, které je možné použít pro danou hlavičku 
jsou označeny následujícími značkami.

Ovládací obrazovka DVD

1 Dotkněte se obrazovky, když se zobrazí obrazovka 
přehrávání DVD.

Zobrazí se ovládací obrazovka DVD.

• V režimu DVD se ovládací obrazovka se změní na 
vizuální 4 vteřiny po provedení úkonu. Dotykem 
[Full screen] skryjete ovládací obrazovku DVD.

Pro zobrazení ovládácí obrazovky se znovu dotkněte panelu 
obrazovky.

• Pokud se pokusíte aktivovat DVD za jízdy, na obrazovce se zobrazí 
varování „Obraz vypnutý kvůli vaší bezpečnosti.“

Jak přehrát disk   

INE-S900R má zabudovaný DVD přehrávač.

DVD

Komerční video disky DVD (používané pro distribuci filmů 
apod.) nebo DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW nahrané 
tak, že lze použít video režim.

Disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW 
zapsané v DivX® režimu lze použít.

Disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW 
zapsané v ASF režimu lze použít.

2

4

1

3 5

2

4

3 5

1

 VAROVÁNÍ
Pro řidiče je nebezpečné za jízdy sledovat DVD/TV/
Video. Řidiče to může rozptýlit od sledování prostoru 
před vozidlem a může to způsobit nehodu.

Nainstalujte INE-S900R správně tak, aby řidič nemohl 
sledovat DVD/TV/Video před zastavením vozidla a 
zatažením ruční brzdy. 

Pokud INE-S900R není nainstalován správně, řidič 
bude moci za jízdy sledovat DVD/TV/Video a může ho 
to rozptýlit od sledování prostoru před vozidlem a 
způsobit nehodu. Řidič a další osoby mohou být 
vážně zranění.
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1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [CD/DVD].

Zobrazí se obrazovka režimu DVD/Disk.
Jednotka začne přehrávat disk.

• Režim DVD/Disk lze také vybrat opakovaným stiskem 
<SOURCE/PWR>.

• Dotykem [WIDE] můžete změnit režim zobrazení. 
Ohledně ovládání viz „Jak přepínat režimy zobrazení“ na straně 71.

• Viz také „Jak nastavit DVD” (strany 111 až 113).
• Pokud DivX® zobrazuje „Reading INDEX“, funkce rychlého 

přetáčení vpřed a vzad atd. není možné použít.
• Nelze přehrát soubor, jehož velikost překročí 2GB.

U DVD se mohou obrazovky nabídek zobrazovat automaticky.  Pokud k 
tomu dojde, před zahájením přehrávání proveďte níže popsaná úkon.

Přímé úkony v nabídce  

1 Dotkněte se přímo nabídky DVD.

• Podle typu disku některé úkony nebude možné provést.

Úkony v nabídce 

1 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se režim ovládání nabídky.

• Jestliže se dotknete [Goup], objeví se na displeji 
obrazovka MENU, atd. Typ zobrazené obrazovky se 
může lišit v závislosti na disku.

2 Požadovanou nabídku vyberete dotykem [ ], [ ], 
[ ] nebo [ ].

3 Dotykem [Enter] potvrdíte vybranou položku.

 Pozor
• Ne všechny funkce budou fungovat na každém 

DVD. Ohledně podrobností o podpoře daných 
funkcí viz konkrétní pokyny pro DVD.

• Otisky prstů na disku mohou negativně ovlivnit 
přehrávání. Pokud nastane problém, vyjměte disk a 
zkontrolujte, jestli na straně s datovým záznamem 
nejsou otisky prstů. V případě potřeby vyčistěte 
disk.

• Pokud během přehrávání vypnete zapalování nebo 
změníte zdroj, přehrávání bude poté pokračovat od 
místa, kde jste přestali. 

• Pokud se pokusíte provést neplatnou operaci 
(podle typu disku, který se přehrává), na obrazovce 
se zobrazí tato značka:

Funkce Přehraj pozici z paměti 
I když během přehrávání vypnete jednotku nebo zapalování či 
změníte zdroj, jakmile systém zase zapnete, přehrávání bude 
pokračovat od bodu, kde se zastavilo. 

Pokud se zobrazí obrazovka nabídky
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1 Dotkněte se [1/2]

2 Dotkněte se [10KEY]

Zobrazí se obrazovka vkládání pomocí numerické 
klávesnice.

3 Dotkněte se požadovaného čísla.

• Dotykem [ ] vymažete zadané číslo. Dotkněte se a 
podržte [ ] pro vymazání všech zadaných čísel.

4 Dotykem [OK] na numerické klávesnici potvrdíte 
svůj výběr.

Pokud DVD obsahuje dva nebo více titulů, zobrazí se obrazovka vrchní 
nabídky.

1 Dotkněte se [Top MENU] na hlavní obrazovce režimu 
DVD.

Zobrazí se vrchní nabídka.

• Ohledně provedení potřebných úkonů viz „Pokud se zobrazí 
obrazovka nabídky“ na straně 66.

Pokud má DVD dvě nebo více nabídek, hlavní nabídka kromě hlavních 
programů zobrazí i dostupné programy.

1 Dotkněte se [MENU] na hlavní obrazovce režimu 
DVD.

Zobrazí se obrazovka nabídky.

• Ohledně provedení potřebných úkonů viz „Pokud se zobrazí 
obrazovka nabídky“ na straně 66.

1 Dotkněte se [1/2] na hlavní obrazovce režimu DVD.

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [Menu Cont].

Zobrazí se obrazovka režimu ovládání nabídky.

• Ohledně dalších úkonů viz „Pokud se zobrazí obrazovka nabídky“ 
na straně 66.

Jak zastavit přehrávání (Pre Stop) 
  

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko stop.  Dané místo se uloží do 
paměti.

1 Jednou se dotkněte [ ] během přehrávání.

“Pre ” se zobrazí.

2 Dotkněte se [ / ] v režimu Pre Stop.

Přehrávání začne od polohy, kde bylo zastaveno.

• Pro některé disky nemusí být poloha, kde se přehrávání zastavilo 
přesná.

Jak zastavit přehrávání 
  

1 Dotkněte se [ ] dvakrát, nebo se dotkněte a podržte 
[ ] po dobu alespoň 2 vteřin během přehrávání.

“ ” se zobrazí a přehrávání se zastaví.

• Přehrávání začne od začátku, když se dotknete během zastaveného 
přehrávání [ / ].

Jak rychle přetočit vpřed nebo zpět 
  

1 Během přehrávání se dotkněte a podržte [ ] 
(rychle přetočit zpět) nebo [ ] (rychle přetočit 
vpřed).

Dotkněte se a podržte po dobu delší než 1 vteřina pro 
přetáční dvojnásobnou rychlostí. Opětovným dotykem 
[ ] nebo [ ] budete přetáčet osminásobnou 
rychlostí. Dotkněte se [ ] nebo [ ] ještě jednou, a 
budete přetáčet dvaatřicetinásobnou rychlostí.

2 Dotykem [ / ] se vrátíte k běžnému přehrávání.

• Během rychlého přetáčení se nepřehrává zvuk.
• U DVD se může během přetáčení zobrazit obrazovka nabídky.
• U některých disků tento úkon nemusí být možný.
• Soubor DivX® bez indexovacích informací lze přetáčet pouze 

dvojnásobnou rychlostí.

Jak vkládat pomocí numerické klávesnice 

Jak zobrazit obrazovku vrchní nabídky 

Jak zobrazit obrazovku nabídky 

Dotykem [ ] zavřete obrazovku 
vkládání pomocí numerické klávesnice.

Zobrazí se obrazovka režimu ovládání 
nabídky 
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Jak najít začátek kapitoly/souboru 
  

1 Během přehrávání se dotkněte [ ] nebo [ ].

Kapitola/soubor se přepne pokaždé, když se dotknete 
ovladače, a začne přehrávání vybrané kapitoly/souboru.

: Dotykem zahájíte přehrávání od začátku současné 
kapitoly nebo souboru.

: Dotykem zahájíte přehrávání od začátku následující 
kapitoly nebo souboru.

• Některá DVD nemají kapitoly.

Jak přehrávat statické obrazy (Pauza) 
  

1 Během přehrávání se dotkněte [ / ].

2 Dotykem [ / ] budete pokračovat v přehrávání.

• Během režimu statického obrazu nebude přehráván žádný zvuk.
• Obraz nebo zvuk se během zahájení přehrávání z režimu pauzy 

mohou pozastavit. Toto není porucha.

Jak přehrávat vpřed/zpět políčko za 
políčkem 

1 V režimu pauzy se dotkněte [ ] nebo [ ].

Obraz se posune vpřed nebo zpět o jedno políčko pokaždé, 
když se dotknete tlačítka.

2 Dotykem [ / ] se vrátíte do běžného režimu.

• Během přehrávání políčko po políčku se nepřehrává zvuk.

Jak přehrávat zpomaleně 

1 Pokud se dotknete [ ] nebo [ ] a podržíte 
během režimu pauzy, nastaví se zpomalené 
přehrávání osminovou rychlostí.
Navíc, když se opět dotknete a podržíte [ ] or 
[ ], zpomalené přehrávání se přepne do poloviny 
běžné rychlosti.

2 Pro návrat k běžnému přehrávání se přestaňte 
dotýkat [ / ].

• Během zpomaleného přehrávání se nepřehrává zvuk.
• 1/2 a 1/8 jsou přibližné rychlosti. Skutečná rychlost se liší podle 

disku.

Jak vybírat složky  

1 Dotykem [  ] nebo [  ] vyberete složku.

Opakované přehrávání 
  

Použitím této funkce lze opakovaně přehrávat tituly, kapitoly, soubory 
apod. z disku.

DVD Video

1 Během přehrávání se dotkněte [1/2].

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [ ].

Režim opakování se přepne pokaždé, když se dotknete 
ovladače.

Opakuj jednu: Kapitola se bude opakovaně přehrávat.
Opakuj titul: Titul se bude opakovaně přehrávat.
(Off): Přehrávání se vrátí do běžného režimu.

• Režim opakování se vypne pokaždé, když stisknete [ ] a podržíte 
po dobu alespoň jedné vteřiny.

Dodatečná vysvětlení
„Kapitoly“ jsou oddíly filmů nebo hudebních výběrů na DVD.

Opakuj jednu Opakuj titul (Off) Opakuj jednu

Jednu Titul Jednu
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DivX  / ASF

1 Během přehrávání se dotkněte [1/2].

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [ ].

Režim opakování se přepne s každým dotykem.

Jednu: Soubor se bude opakovaně přehrávat.
Složka: Složka se bude opakovaně přehrávat.

(Off): Přehrávání se vrátí do běžného režimu.

Jak vyhledávat podle čísla titulu 

Pomocí této funkce lze jednoduše vyhledávat polohy na DVD za použití 
titulů.

1 Během zastaveného přehrávání se dotkněte [1/2].

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [10KEY]

Zobrazí se obrazovka vkládání pomocí numerické 
klávesnice.

3 Zadejte požadovaný titul tak, že se dotknete jeho 
čísla.

Viz strana 67 ohledně ovládání numerické klávesnice.

4 Dotkněte se [OK].

Přehrávání bude zahájeno od čísla titulu, který jste vybrali.

5 Dotkněte se [ ].

• Tuto funkci nelze použít pro disky, na nichž nejsou nahrána žádná 
čísla titulů.

Jak vyhledávat přímo pomocí čísla 
kapitoly  

Pomocí této funkce se jednoduše přesunete na začátek kapitoly na 
disku.

1 Dotkněte se [1/2] v jakémkoli režimu kromě režimu 
zastavení (stop).

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [10KEY]

Zobrazí se obrazovka vkládání pomocí numerické 
klávesnice.

3 Dotkněte se a zadejte číslo kapitoly nebo stopy, 
kterou chcete přehrát.

Viz strana 67 ohledně ovládání numerické klávesnice.

4 Dotkněte se [OK].

Přehrávání bude zahájeno od kapitoly, kterou jste vybrali.

5 Dotkněte se [ ].

• Tato funkce není dostupná na discích, kde nejdou uloženy žádné 
kapitoly.

Jak vyhledávat požadovaný video 
soubor  

Video soubor lze vybrat ze seznamu.

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Aktivuje se režim vyhledávání a zobrazí se obrazovka 
seznamu videjí.

2 Dotkněte se požadované složky.

Zobrazí se názvy souborů vybrané složky.

3 Dotkněte se požadovaného souboru.

Vybraný soubor se začne přehrávat.

• Ohledně podrobností o posouvání seznamu viz „Jak 
vybrat položku ze seznamu“ (strana 21).

• Pokud se dotknete [Shuffle songs] během přehrávání video souboru, 
přehraje se náhodný zvukový soubor.

• Pro návrat do předchozí úrovně hierarchie se dotkněte [Undo].

Opakovat Opakovat složku (Off) Opakovat

Jednu Složka Jednu

®
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Jak přepnout úhel 

Na DVD, kde jsou scény natočeny z více úhlů lze úhel přepnout během 
přehrávání.

1 Během přehrávání se dotkněte [1/2].

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [ANGLE].

Při každém dotyku ovladače se úhel přepne mezi úhly 
zaznamenanými na disku.

• Na změnu úhlu může být potřeba nějaký čas.
• V závislosti na disku se úhel může přepnou jedním ze dvou způsobů.

- Souvislý: Úhel se přepne plynule.
- Nesouvislý: Po přepnutí úhlu se nejprve zobrazí nehybný obraz, 

a poté se přepne úhel.

Jak přepnout zvukovou stopu 
 

DVD s vícenásobným zvukem nebo jazyky umožňují přepínat zvuk 
během přehrávání.

1 Během přehrávání se dotkněte [1/2].

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [AUDIO]

S každým dotykem ovladače se zvuk přepne mezi 
zvukovými stopami zaznamenanými na disku.

• Ne všechny disky umožňují přepínání mezi zvukovými stopami během 
přehrávání. V takových případech vyberte zvukovou stopu z nabídky 
DVD.

• Před zahájením přehrávání vybrané audio stopy může být zpoždění.

Jak přepnout titulky (jazyk titulků) 
 

U DVD s vícejazyčnými titulky lze mezi jazyky titulků přepínat během 
přehrávání. Nebo lze titulky skrýt.

1 Během přehrávání se dotkněte [1/2].

Ovládací obrazovka se změní.

2 Dotkněte se [SUBT.]

Opakovaným stiskem postupně přepínáte mezi jazyky titulků 
uloženými na disku a vypnutými titulky.

• Než se titulky zobrazí, může dojít ke zpoždění.
• Ne všechny disky umožňují přepínání mezi titulky během přehrávání. 

V takových případech vyberte titluky z nabídky DVD.
• U některých disků se titluky zobrazí i když jsou vypnuté. A jazyk 

titulků se může lišit podle disku.

Jak přepínat z nabídky disku 

U některých disků lze jazyk zvuku, titulků a úhel přepínat z nabídky 
disku.

1 Dotykem [MENU] nebo [Top MENU] zobrazíte 
nabídku.

2 Pro potvrzení vyberte položku.

Viz „Pokud se zobrazí obrazovka nabídky“ na straně 66.
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Jak přepínat režimy zobrazení 
  

1 Dotkněte se [WIDE]

Každý dotyk změní režim zobrazení následujícím 
způsobem:
Široký  Kino  Normální  Široký

Široký:
V širokém režimu obrazovka zobrazí širší běžný obraz tak, 
aby se vešel na širokoúhlý monitor plynulým horizontálním 
roztažením obrazu.

Kino:
V režimu kino obrazovka zobrazí běžný obraz roztažením 
horizontálně a vertikálně. Tento režim je vhodný pro 
zobrazení kinoobrazu v poměru 16:9.

Normální:
V normálním režimu obrazovka zobrazí běžný obraz 
vprostřed obrazovky s černým svislým pruhem po každé 
straně.

DivX®

DivX® je kodekový (softwarový) program, který komprimuje 
pohybující se obraz při zachování kvality obrazu použitím vysoce 
pokročilého kompresního poměru a operační rychlosti.

• Oficiální DivX® Certifikovaný výrobek
• Přehrává všechny verze DivX® videjí (včetně DivX® 5) se 

standardním přehráváním DivX® mediálních souborů.
• DivX, DivX Certified a přidružená loa jsou obchodní značkou 

DivX, Inc. a jsou použity v licenci

Jednotka dokáže přehrát disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/ DVD+RW zapsané v DivX® režimu s příponou “avi” or 
“divx”. 

Optimální velikost DivX® přehrávání disku je následující:
Velikost obrazovky: 32 až 720 pixelů (horizontálně) × 

32 až 576 pixelů (vertikálně)
Při jiném zobrazovacím poměru než 16:9 se mohou na levém a 
pravém okraji nebo na vrchní a spodní straně obrazovky 
zobrazovat černé pruhy.

Přenosová rychlost obrazu:„average 4 Mbps, Peak 8 Mbps” 
Home Theater Profile podporován

Jsou podporovány následující systémy zvukového 
nahrávání.

ASF

ASF (Advanced Streaming Format) je formát souborů vyvinutý 
společností Microsoft pro síťový přenos synchronizovaných dat 
různých variant (animace, audio, text, atd.).

• Přípona: “.asf ”
• Velikost obrazovky:

horizontální 32 až 720 pixelů × vertikální 32 až 480 pixelů 
(NTSC)
* Velikost nad CIF není v současnosti dostupná horizontálně 

720 pixelů x vertikálně 576 pixelů (PAL).
• Datový obrazový tok (maximum):

384 kbps (SP L3 standard) (minimální hodnota neudána)
• Jsou podporovány následující obrazové soubory:

ISO-MPEG4 (MP4S/ M4S2)
• Jsou podporovány následující zvukové soubory:

G.726 (Fs: 8 kHz, datový tok: 16, 24, 32, 40)
• ASP: stále nedostupné (GMC není podporováno, QuarterPixel je 

podporováno)
• SP: podporováno

MPEG1 Layer II 64 – 384 kbps

MPEG1 Layer III 32 – 320 kbps

MPEG2 Layer III 8 – 160 kbps

Dolby Digital 64 – 448 kbps
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K této jednotce lze pomocí kabelu KCU-451iV (prodávaného zvlášť) 
připojit iPod/iPhone. Lze připojit i iPod schopný přehrávat video a 
užívat si přehrávání nejen hudby, ale i video souborů.
Když je kabelem připojen k INE-S900R, ovládání iPod není aktivní.

• Telefonní nebo internetové služby (apod.) iPhone nebo iPod touch 
nelze ovládat z jednotky, ale pomocí ovládání samotného iPhone 
nebo iPod touch. 

• Chcete-li sledovat video ze souboru v iPod/iPhone, musí být zatažená 
ruční brzda.

• U vozidel s automatickou převodovkou zařaďte do parkovací polohy.

iPod/iPhone použitelné s touto jednotkou

• Potvrzená zařízení podle Vyrobeno pro iPod. Správné 
fungování předchozích verzí nelze zaručit. 

iPod touch (Late 2009): Ver.3.1.3
iPod nano (5. generace): Ver.1.0.2
iPod classic (Late 2009): Ver.2.0.3
iPod touch (2. generace): Ver.3.1.3
iPod nano (4. generace): Ver.1.0.3
iPod classic (120GB): Ver.2.0.1
iPod touch (1. generace): Ver.3.1.3
iPod nano (3. generace): Ver.1.1.3
iPod classic (80GB, 160GB): Ver.1.1.2
iPod nano (2. generace): Ver.1.1.3
iPod s videem: Ver.1.3
iPod nano (1. generace): Ver.1.3.1

• Potvrzená zařízení podle Funguje s iPhone. Správné 
fungování předchozích verzí nelze zaručit.

iPhone 3GS: Ver.3.1.3
iPhone 3G: Ver.3.1.3
iPhone: Ver.3.1.3

• Pro jasnou identifikaci vašeho modelu iPod si vyhledejte 
webovou stránku dokumentů Apple “Identifying iPod models” 
na http://support.apple.com/kb/HT1353.

Příklad hlavní obrazovky iPod/iPhone

1 Zobrazení režimu

2 Uplynulý čas

3 Zobrazení obrázku

4 Číslo přehrávané stopy/celkový počet stop

5 Zobrazení informací
Hudební soubor: Název skladby/jméno interpreta/název alba
Podcast: Název epizody/Název Podcast/Datum vydání
Audiokniha: Název audioknihy
Video soubor: Název videa:
Video Podcast: Název dílu

6 Zobrazení hodin

7 Zbývající čas přehrávání

* Během přehrávání video souboru pouze se zvukem se zobrazí ikona 
Video.

• V závislosti na obrazových datech a modelu/verzi iPod/iPhone může 
být kvalita obrázku nízká. Navíc obrázky přenesené z iPhone a iPod 
touch jsou tak malé, že jsou horší kvality než z ostatních iPod.

iPod/iPhone 
(doplňkový)

6

3

1

2

5

4

7*
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Jak zobrazit ovládací obrazovku iPod/iPhone během 
přehrávání video souboru

1 Dotkněte se obrazovky, když se zobrazí obrazovka 
přehrávání iPod/iPhone.

Zobrazí se ovládací obrazovka iPod/iPhone.

• V režimu iPhone/iPod se ovládací obrazovka se změní na 
vizuální 4 vteřiny po provedení úkonu. Dotykem [Full 
screen] skryjete ovládací obrazovku iPod/iPhone.

Pro zobrazení ovládácí obrazovky se znovu dotkněte panelu 
obrazovky.

Přehrávání

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [iPod]

Zobrazí se obrazovka režimu iPod.

3 Dotkněte se [ ] nebo [ ] pro výběr 
požadovaného souboru.

Jak se vrátit na začátek aktuálního souboru:
Dotkněte se [ ].

Jak rychle přetočit aktuální soubor zpět:
Dotkněte se a podržte [ ].

Jak přeskočit na začátek dalšího souboru:
Dotkněte se [ ].

Jak rychle přetočit aktuální soubor vpřed:
Dotkněte se a podržte [ ].

4 Chcete-li pozastavit přehrávání, dotkněte se [ / ].

Opětovným dotykem [ / ] znovu spustíte přehrávání.

• Režim iPod lze e také vybrat opakovaným stiskem <SOURCE/PWR>.
• Pokud se před připojením na iPod/iPhone přehrává zvukový soubor, 

jeho přehrávání bude pokračovat po připojení.
• Pokud se před připojením na iPod/iPhone přehrává video soubor, 

jeho přehrávání bude pokračovat po připojení. Systém přehrává 
první stopu všech hudebních souborů.

• Když je připojen iPod/iPhone, nespouští se přehrávání automaticky.
• Je-li připojen iPod/iPhone, když je jednotka v režimu iPod, je 

pozastaveno přehrávání souboru.
• Režim zobrazení lze změnit dotykem [WIDE], když je připojeno video 

komaptibilní s iPod. Podrobnosti viz „Jak přepínat režimy 
zobrazení“ (strana 71).

 VAROVÁNÍ
Pro řidiče je nebezpečné za jízdy sledovat video. 
Řidiče to může rozptýlit od sledování prostoru před 
vozidlem a může to způsobit nehodu.

Nainstalujte INE-S900R správně tak, aby řidič nemohl 
sledovat DVD/TV/Video před zastavením vozidla a 
zatažením ruční brzdy. 

Pokud INE-S900R není nainstalován správně, řidič 
bude moci za jízdy sledovat DVD/TV/Video a může ho 
to rozptýlit od sledování prostoru před vozidlem a 
způsobit nehodu. Řidič a další osoby mohou být 
vážně zranění.
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Jak vyhledávat požadovaný hudební 
soubor

iPod/iPhone může obsahovat tisíce stop. Z tohoto důvodu může 
jednotka provádět různá vyhledávání popsaná níže.
Podle individuální hierarchie seznamu stop/interpreta/alba/Podcast/
audioknih/žánru/skladatele/písně můžete zúžit svoje vyhledávání, jak je 
popsáno v následující tabulce.

Nabídka vyhledávání hudby

Například: Vyhledávání podle jména interpreta
Následující příklad vysvětluje, jak vyhledávat podle interpreta. Pro 
stejný úkon lze použít i jiné režimy vyhledávání, ale hierarchie se liší.

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Zobrazí se obrazovka režimu vyhledávání hudby.

2 Dotkněte se [Artists]

Zobrazí se obrazovka vyhledávání interpretů.

3 Dotkněte se požadovaného interpreta.

Zobrazí se obrazovka vyhledávání alb daného interpreta.
Dotekem požadovaného interpreta po dobu nejméně jedné 
vteřiny začnete přehrávat všechny skladby daného 
interpreta.

4 Dotkněte se požadovaného alba.

Zobrazí se obrazovka vyhledávání skladeb daného alba.
Dotekem požadovaného alba po dobu nejméně dvou vteřin 
začnete přehrávat všechny skladby daného alba.

5 Dotkněte se požadované skladby.

Vybraná skladba se začne přehrávat.

• Dotykem [All] zobrazíte všechny skladby v seznamu, pokud jste v 
hierarchii s hvězdičkou „*“ (viz „Nabídka vyhledávání hudby” 
tabulku na této straně).

• Pro návrat do předchozí úrovně hierarchie se dotkněte [Undo].
• Ohledně podrobností o posouvání seznamu viz „Jak vybrat položku 

ze seznamu“ (strana 21).

Hierarchie 1 Hierarchie 2 Hierarchie 3 Hierarchie 4

Senznam stop Skladba – –

Umělec* Album* Skladba –

Album* Skladba – –

Skladba – – –

Podcast Epizoda – –

Žánr* Umělec* Album* Skladba

Skladatel* Album* Skladba –

Audiokniha – – –

Vyhledávání podle jména interpreta
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Jak vyhledávat požadovaný video 
soubor

Ze seznamu lze vybrat film, hudební video apod.

• Režim vyhledávání videjí záleží na iPod/iPhone. Pokud se změní 
údaje iPod/iPhone, změní se také způsob vyhledávání této jednotky.

Příklady režimu vyhledávání videjí
• Seznamy video stop
• Filmy
• Hudební videa apod.

Například: Vyhledávání podle filmu
Následující příklad vysvětluje, jak vyhledávat podle filmu. Pro stejný 
úkon lze použít i jiné režimy vyhledávání, ale hierarchie se liší.

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Aktivuje se režim vyhledávání a zobrazí se obrazovka 
seznamu.

2 Dotkněte se štítku [Videos].

Zobrazí se obrazovka režimu vyhledávání videjí.

3 Dotkněte se [Movies]

Zobrazí se obrazovka vyhledávání filmů.

4 Dotkněte se požadovaného filmu.

Vybraný film se začne přehrávat.

• Ohledně podrobností o posouvání seznamu viz „Jak vybrat položku 
ze seznamu“ (strana 21).

Funkce nahoru/dolů

Pokud se dotknete a podržíte název alba v režimu vyhledávání, toto 
album se bude přehrávat opakovaně. Pro přesun do předchozího nebo 
následujícího alba použijte funkci nahoru/dolů.

1 Dotkněte se přímo přepínače nahoru/dolů na 
obrazovce přehrávání iPod/iPhone.

Ikona přímého přepínače nahoru/dolů

• Funkci nahoru/dolů lze použít během přehrávání video souboru. 
Přepínače funkce nahoru/dolů v režimu video jsou [  ].

• Když vyhledáváte skladbu, tento úkon nelze provést.
• Pokud vybíráte album z vyhledávání umělce, album lze vybrat.
• Během promíchaného přehrávání tento úkon nelze provést.

Senznam stop

Umělec

Album

Podcast

Žánr

Skladatel

Přímý přepínač nahoru/dolů
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Opakované přehrávání 

Pro iPod je dostupná pouze funkce Opakovat jednu.

1 Dotkněte se [ ].

Soubor se bude opakovaně přehrávat.

Opakuj jednu: Jediná píseň se bude opakovaně přehrávat.

• Pokud se [ ] nezobrazí během přehrávání videa, 
dotykem [1/2] změníte ovladač.

2 Pro zrušení opakovaného přehrávání se dotkněte 
[ ].

• Během opakovaného přehrávání nelze vybrat žádné další 
skladby dotykem [ ] nebo [ ].

• Když při přehrávání souborů během opakovaného přehrávání 
změníte na obrazovce se seznamem vyhledávání soubory z audio na 
video (nebo z video na audio), opakované přehrávání se zruší.

Náhodné přehrávání (promíchat)

1 Dotkněte se [ ] během přehrávání.

Soubory se budou přehrávat v náhodném pořadí.

Promíchat alba: Písně na každém albu se budou přehrávat 
v normálním pořadí. Po přehrání všech 
písní ve složce se další složka vybere 
náhodně. Toto pokračuje tak dlouho, dokud 
se nepřehrají všechna alba.

Promíchat skladby: Náhodně přehraje písně ve vybrané 
kategorii (seznamu skladeb, albu 
apod.). Skladby v dané kategorii se 
přehrají jen jednou, dokud se nepřehrají 
všechny.

• Pokud se [ ] nezobrazí během přehrávání videa, 
dotykem [1/2] změníte ovladač.

2 Chcete-li zrušit pomíchání, dotkněte se [ ].

• Ohledně podrobností o režimu vyhledávání viz „Jak vyhledávat 
požadovaný hudební soubor“ (strana 74).

• Když při přehrávání souborů během náhodného přehrávání změníte 
na obrazovce se seznamem vyhledávání soubory z audio na video 
(nebo z video na audio), náhodné přehrávání se zruší.

Náhodné přehrávání (promíchat vše)

Všechny hudební soubory na iPod se přehrají v náhodném pořadí.

1 Dotkněte se [  (Vyhledávání)] během přehrávání.

Zobrazí se Audio seznam seznam.

2 Dotkněte se [Shuffle songs].

Indikátor „ iPod“ se rozsvítí a skladby se budou přehrávat 
v náhodném pořadí.

• Pro zrušení nastavte režim promíchání na vypnuto. Viz „Náhodné 
přehrávání (promíchat)“ (strana 76).

• Pokud se dotknete [Shuffle songs], vybrané skladby přehrané v 
režimu vyhledávání se zruší.

Opakuj jednu (Off) Opakuj jednu

Jednu Jednu

Promíchat 
skladby

Promíchat 
alba

(Off) Promíchat 
skladby

Skladby Alba Skladby
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Na zabudovaném přehrávači tohoto systému lze přehrávat hudební 
soubory (MP3/WMA/AAC) uložené v USB paměti.

Přehrávání

Ovládání hudebních souborů je stejné, jako ovládání souborů MP3/
WMA/AAC uložených na discích. Podrobnosti viz “CD/MP3/WMA/
AAC” (strana 60 až 64).

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [10KEY]

Zobrazí se obrazovka režimu USB paměti.

• Režim iPod lze e také vybrat opakovaným stiskem 
<SOURCE/PWR>.

• Nelze přehrát soubor, jehož velikost překročí 2GB.
• Když je připojena USB paměť, nespouští se přehrávání automaticky.

Příklad zobrazení

• Během přehrávání USB paměti můžete zobrazit obrázek.
•  Na obrazovce režimu USB paměti není zobrazen přepínač 

Video/Audio.

Jak ovládat pomocná zařízení

Pro ovládání zařízení připojeného do AUX vstupů INE-S900R 
postupujte následujícím způsobem.

• Nastavte AUX IN na cokoli kromě Vypnuto. Viz „Jak nastavit AUX“ 
(strana 110).

• Pokud se pokusíte aktivovat pomocné zařízení za jízdy, na obrazovce 
se zobrazí varování „Obraz vypnutý kvůli vaší bezpečnosti.“

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [Front AUX] nebo [Rear AUX*].

Zobrazí se obrazovka režimu AUX.

* Název, který je zadán jako název zdroje v „Jak nastavit Zadní AUX 
Primární“ (strana 110) a „Jak nastavit Sekundární AUX“ 
(strana 110) se zobrazí.

• Režim AUX lze e také vybrat opakovaným stiskem <SOURCE/PWR>.

USB paměť Pomocné zařízení 
(doplňkové)

 VAROVÁNÍ
Pro řidiče je nebezpečné za jízdy sledovat TV/Video. 
Řidiče to může rozptýlit od sledování prostoru před 
vozidlem a může to způsobit nehodu.

Nainstalujte INE-S900R správně tak, aby řidič nemohl 
sledovat TV/Video před zastavením vozidla a 
zatažením ruční brzdy. 

Pokud INE-S900R není nainstalován správně, řidič 
bude moci za jízdy sledovat TV/Video a může ho to 
rozptýlit od sledování prostoru před vozidlem a 
způsobit nehodu. Řidič a další osoby mohou být 
vážně zranění.
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Jak zobrazit ovládací obrazovku AUX během přehrávání 
video souboru

1 Dotkněte se obrazovky.

Zobrazí se ovládací obrazovka AUX.

Příklady zobrazení předního AUX, zadního AUX, 
herního režimu

• V režimu AUX se ovládací obrazovka se změní na 
vizuální 4 vteřiny po provedení úkonu. Dotykem [Full 
screen] skryjete ovládací obrazovku AUX.

Pro zobrazení ovládácí obrazovky se znovu dotkněte panelu 
obrazovky.

• Z tohoto systému lze ovládat vnější měnič DVD, pokud nastavíte 
AUX název na EXT. DVD CHG (Změna DVD). Také z tohoto systému 
lze ovládat tuner DVB-T, pokud nastavíte AUX název na DVB-T. Pro 
podrobnosti viz „Jak ovládat vnější měnič DVD“ (strana 78) a „Jak 
ovládat mobilní digitální TV přijímač (DVB-T)“ (strana 79).

• Dotykem [WIDE] můžete změnit režim zobrazení. Pro ovládání viz 
„Jak přepínat režimy zobrazení“ na straně 71.

Jak ovládat vnější měnič DVD

Pro ovládání doplňkového vnějšího měniče DVD nastavte „Jak nastavit 
Zadní AUX Primární“ (strana 110) nebo „Jak nastavit Sekundární 
AUX“ (strana 110) na “EXT. DVD CHG”.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [EXT. DVD Changer].

Zobrazí se obrazovka režimu EXT. DVD Changer.

Když se zobrazí obrazovka externího měniče DVD, lze dotykem 
obrazovky zobrazit ovládací obrazovku. Ohledně podrobností o 
ovládání viz uživatelskou příručku připojeného měniče DVD.

Příklad zobrazení obrazovky DVD měniče 1/2

1 [ ]
Dotykem přepínače se vrátíte na začátek aktuální kapitoly/
stopy/souboru. Opětovným dotykem přepínače se vrátíte na 
začátek předchozí kapitoly/stopy/souboru. Dotykem a 
podržením rychle přetočíte zpět.

2 [ / ]
Přepíná mezi přehráváním a pauzou.

3 [ ]
Dotykem přepínače se posunete na začátek další kapitoly/
stopy/souboru. Dotykem a podržením rychle přetočíte vpřed.

4 [ ]
Přepne skupinu/titul/seznam stop/program/složku dolů.

5 [ ]
Přepne skupinu/titul/seznam stop/program/složku nahoru.

6 [ ]
Změní na předchozí disk.

7 [ ]
Změní na následující disk.

8 [1/2]
Změní ovládací obrazovku.

Příklad zobrazení obrazovky DVD měniče 2/2

9 [Disc1] – [Disc6]
Vybere disk.

0 [WIDE]
Změní režim zobrazení. Pro ovládání viz „Jak přepínat 
režimy zobrazení“ na straně 71.

! [2/2]
Změní ovládací obrazovku.

Změňte na režim externího měniče DVD.

Ovládací obrazovka DVD měniče

1 2 3 4 5 6 7 8

9 0 !
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Jak ovládat mobilní digitální TV 
přijímač (DVB-T)

Pro ovládání mobilního digitálního TV přijímače (DVB-T) 
(doplňkového) nastavte „Jak nastavit Zadní AUX Primární“ 
(strana 110) na „DVB-T“.

1 Stiskněte <MENU>.

Zobrazí se výběr AUDIO/VIDEO.

2 Dotkněte se [DVB-T]

Zobrazí se obrazovka režimu mobilní digitální TV přijímač 
(DVB-T).

Když se doktnete obrazovky v režimu DVB-T, zobrazí se ovládací 
obrazovka. Ohledně podrobností o ovládání viz uživatelská příručka 
mobilního digitálního TV přijímače (DVB-T).

Příklad zobrazení obrazovky mobilní digitální TV 
přijímač (DVB-T) 1/2

1 [ ]
Změní číslo kanálu/oblíbeného kanálu dolů.

2 [TUNE]
Přepíná mezi režimem kanálů a režimem oblíbených kanálů.

3 [ ]
Změní číslo kanálu/oblíbeného kanálu nahoru.

4 [MENU]
Vyvolá obrazovku nabídky.

5 [A/V]
Přepne zdroj.

6 [EPG]
Vyvolá elektronického průvodce programů (EPG).

7 [SCAN]
Dotykem ovladače zahájíte skenovací postup.

8 [1/2]
Změní ovládací obrazovku.

Příklad zobrazení obrazovky mobilní digitální TV 
přijímač (DVB-T) 2/2

9 [MENU CONT.]
Vyvolá režim ovládání menu.

0 [ ]
Změní režim zobrazení. Vyvolá režim přímého dotyku.

! [2/2]
Změní ovládací obrazovku.

Příklad obrazovky režimu ovládání nabídky 2/2.

@ [ ], [ ], [ ], [ ]
Přesune kurzor nabídky.

# [Enter]
Potvrdí vybranou položku.

$ [Return]
Návrat k předchozí položce/obrazovce.

% [Control]
Změní režim zobrazení. Vyvolá hlavní režim.

Změna na režim mobilního digitálního TV 
přijímače (DVB-T)

Ovládací obrazovka režimu DVB-T

1 2 3 4 5 6 7 8

0 !9

%

@

@

@

#

@

$
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Další užitečné funkce

Jak telefonovat s hands-free

Hands-free hovory lze provádět, pokud s INE-S900R používáte mobilní 
telefon kompatibilní s HFP (Hands-free profil).

• Nepřijímejte hands-free hovory v hustém provozu nebo na úzkých 
ulicích, kde může být pozornost řidiče nezbytná.

• Zavřením oken snížíte okolní hluk a zlepšíte tak kvalitu zvuku.
• Přijímání i zahajování hovoru hovorů v rušných místech sníží kvalitu 

zvuku oběma volajícím.
• Podmínky telefonního spojení a jiné mikrofony hands-free mohou 

způsobit nepřirozený zvuk.
• Některé mobilní telefony závisejí na možnostech a nastavení sítě 

vašeho poskytovatele. Navíc některé funkce nemusí váš poskytovatel 
aktivovat, nebo může síť poskytovatele omezit fungování této funkce.

Vždy kontaktujte svého poskytovatele o dostupnosti funkce a jejím 
fungování.
Všechny funkce, jejich fungování a další vlastnosti výrobku, jakož i 
informace obsažené v uživatelské příručce jsou založeny na 
nejnovějších dostupných informacích, a věříme, že jsou v čas tisku 
přesné.
Společnost Alpine si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu veškerých 
informací nebo údajů bez upozornění nebo závazků.

Jak připojit systém k zařízení 
kompatibilnímu s BLUETOOTH 
(párování)

Ohledně podrobností o ovládání ze zařízení kompatibilního s 
BLUETOOTH viz uživatelskou příručku zařízení kompatibilního s 
BLUETOOTH.

• Lze připojit (spárovat) až 5 mobilních telefonů kompatibilních s 
BLUETOOTH. Jakmile se připojí 6. telefon či zařízení, první použité 
použité zařízení se automaticky odpojí.

• Když poprvé připojíte mobilní telefon, adresář se automaticky 
synchronizuje.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Seznam zařízení].

Zobrazí se seznam zařízení.

4 Dotkněte se [  (Vyhledávání)].

Systém vyhledá BLUETOOTH kompatibilní zařízení v okolí a 
zobrazí jejich seznam.

5 Dotkněte se mobilního telefonu v seznamu, ke 
kterému se chcete připojit.

6 Dotkněte se [Připojit].

Systém zobrazí název výrobku a heslo zařízení, a vyčká, až 
se mobilní telefon připojí k vašemu systému. Zatímco 
systém zobrazuje výše uvedenou obrazovku, pokračujte 
krokem 7. Ohledně podrobností o ovládání mobilního 
telefonu viz uživatelskou příručku mobilního telefonu.

7 Mobilním telefonem vyhledejte název zařízení tohoto 
systému a potvrďte jej.

• Název systému je podle továrního nastavení 
„INE-S900R“. Název zařízení lze také změnit. Viz „Jak 
změnit jméno zařízení“ (strana 115).

Ovládání telefonu 
pomocí hands-free

Jak připojit mobilní telefon k této jednotce
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8 Abyste zaregistrovali systém, zadejte heslo systému 
do mobilního telefonu.

Na displeji systému se zobrazí zpráva, a připojení 
BLUETOOTH je dokončeno.

• Podle továrního nastavení je heslo zařízení „1234“. Heslo zařízení 
lze také změnit. Viz „Jak změnit heslo zařízení“ (strana 115).

• Jakmile se BLUETOOTH spojení dokončí, zobrazí se ikona síly 
signálu. Při použití roamingu se zobrazí ikona roamingu „R“.

• Pokud jste v místě, které je mimo dosah, zobrazí se „No service“ 
(žádné spojení).

Nastavte si viditelnost na Zapnuto. Viz „Jak nastavit Režim 
Vyhledávání“ (strana 115).

1 Pomocí mobilního telefonu nastavte BLUETOOTH 
připojení mezi touto jednotkou a mobilním 
telefonem.

Ohledně podrobností o ovládání mobilního telefonu viz 
uživatelskou příručku mobilního telefonu.

2 Zadejte do mobilního telefonu heslo. 

Tato jednotka a mobilní telefon se začnou připojovat 
prostřednictvím BLUETOOTH.

• Podle továrního nastavení je heslo zařízení „1234“. Heslo zařízení 
lze také změnit. Viz „Jak změnit heslo zařízení“ (strana 115).

• Název systému je podle továrního nastavení „INE-S900R“. Název 
zařízení lze také změnit. Viz „Jak změnit jméno zařízení“ 
(strana 115).

Jak připojit zařízení kompatibilní s 
BLUETOOTH

Následuje popis, jak ručně připojit mobilní telefon k systému.
Jakmile je jednou připojen k systému, mobilní telefon se příště k 
systému připojí automaticky. Pokud se nepřipojí automaticky, 
následujte níže uvedené pokyny.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Seznam zařízení].

Zobrazí se seznam zařízení.

4 Dotkněte se mobilního telefonu v seznamu, ke 
kterému se chcete připojit.

•  se zobrazí na mobilním telefonu, který má nastavené 
připojení.

5 Dotkněte se [Připojit].

Začne připojování BLUETOOTH.

• Jakmile proces začne, [Připojit] se změní na [Odpojit].

Jak odpojit BLUETOOTH připojení

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Seznam zařízení].

Zobrazí se seznam zařízení.

4 Dotkněte se mobilního telefonu v seznamu, ke 
kterému se chcete připojit.

•  se zobrazí na připojeném mobilním telefonu.

5 Dotkněte se [Odpojit].

Připojení BLUETOOTH je odpojeno.

Úroveň síly 
signálu

0 1 2 3 4 5

Ikona

Jak používat mobilní telefon

Ikona roamingu

Ikona utajeného
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Aktualizace informací zařízení o 
BLUETOOTH

Pomocí funkce BLUETOOTH tímto získáte z mobilního telefonu 
nejnovější informace pro aktualizaci zařízení.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Seznam zařízení].

Zobrazí se seznam zařízení.

4 Dotkněte se názvu mobilního telefonu, o němž 
chcete získat nové informace.

5 Dotkněte se [Find name].

Informace (název modelu atd.) se aktualizují.

• Pro zrušení aktualizace informací se dotkněte [Storno].

Vymazání registrovaného zařízení 
BLUETOOTH

Vymaže informace o mobilním telefonu uložené v této jednotce pro 
BLUETOOTH připojení.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Seznam zařízení].

Zobrazí se seznam zařízení.

4 Dotkněte se názvu mobilního telefonu, jehož data 
chceto vymazat.

5 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovak potvrzení.

6 Dotkněte se [Ano].

• Nelze vymazat informace o mobilním telefonu, který není 
ani připojený, ani registrovaný.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Seznam zařízení].

Zobrazí se seznam zařízení.

4 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovak potvrzení.

5 Dotkněte se [Ano].

Jak přijmout hovor

Příchozí hovory jsou oznámeny vyzváněcím tónem příchozího hovoru a 
zobrazením zprávy (číslo telefonu atd.).

1 Když obdržíte příchozí hovor, systém zapne 
vyzváněcí tón a zobrazí se zpráva o příchozím 
hovoru.

• Když se číslo volajícího přenese do systému a jméno 
volajícího je uloženo v adresáři, toto jméno se zobrazí. 
Pokud jméno uloženo není, zobrazí se číslo. Pokud není k 
dispozici ani jméno, ani číslo, zobrazí se „Neznámý“.

• Pokud je zobrazeno okno, automaticky se změní na 
obrazovku telefonní nabídky.

Jak vymazat informace o jednom zařízení

Jak vymazat informace o všech zařízeních

Okno
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2 Dotkněte se [ ].

Hovor bude zahájen.

• Pokud je „Jak nastavit automatické přijímání hovorů“ (strana 88) 
zapnuto, lze hovory přijímat automaticky.

• Během volání bude Audio/Video zdroj automaticky ztišen, a hlasová 
navigace bude zrušena.

Jak upravit hlasitost

Hlasitost vyzvánění lze upravit z obrazovky příchozího hovoru nebo z 
obrazovky hovoru.

1 Dotkněte se [ ] nebo [ ].

Hlasitost lze upravit na 11 úrovních.

• Hlasitost vyzvánění lze upravit, pokud máte příchozí hovor a je 
zobrazena obrazovka telefonního režimu. Během přijímání lze také 
upravit hlasitost přenosu.

• Pokud je zobrazeno okno, lze během přijímání také upravit 
hlasitostpříjmu.

Jak ukončit hovor

1 Dotkněte se [ ].

Hovor skončí.

• Během příjmu lze zavěsit také stiskem [ ].

Jak volat

Pro zahájení hovoru použijte obrazovku telefonní nabídky. Volat lze 
také z obrazovky potvrzení.

Příklad zobrazení volání

Pro hovor lze využít 3 typů historie. Každá historie dokáže pojmout až 
20 telefonních čísel. Pokud je limit překročen, vymaže se nejstarší číslo.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Historie volání].

Zobrazí se obrazovka historie hovorů.

4 Dotkněte se položky [Dialled], [Received], nebo 
[Missed].

Volané: Historie přijatých
Přijaté: Historie přijatých
Zmeškané: Historie zmeškaných přijatých

Zobrazí se vybraný seznam.

5 Dotkněte se jména/telefonního čísla, jemuž chcete 
zavolat.

Hovor se aktivuje.

Opětovné vytočení čísla v historii odchozích hovorů 
(volané)

Již vytočená telefonní čísla jsou uložena v historii odchozích hovorů. 
Číslo lze znovu vytočit vyhledáním zde.

Vytáčení čísel v příchozí historii (přijaté)

Telefonní čísla z přijatých hovorů jsou uloženy v seznamu přijatých. 
Číslo lze znovu vytočit vyhledáním zde.

Vytáčení čísla v historii zmeškaných příchozích hovorů 
(zmeškané)

Telonní čísla zmeškaných příchozích hovorů jsou uloženy v seznamu 
Zmeškané. Číslo můžete znovu vytočit vyhledáním zde.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Vložení čísla].

Zobrazí se obrazovka vložení čísla.

4 Zadejte telefonní číslo, kterému chcete zavolat.

• Můžete zadat až 20 číslic.
• Pokud připojíte mobilní telefon, který nepovoluje zadání 

„+“, nebudete moci volat ani když zadáte „+“ v telefonní 
nabídce systému.

5 Dotkněte se [ ].

Hovor se aktivuje.

Vytáčení čísla z historie hovorů

Jak zadat telefonní číslo pro volání
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Pro volání lze využít i adresář mobilního telefonu. Před použitím musíte 
přenést adresář z mobilního telefonu do systému. Ohledně podrobností 
o přenosu adresáře viz „Jak importovat adresář“ (strana 85).

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se jména osoby v seznamu, jíž chcete 
zavolat.

Zobrazí se podrobná nabídka adresáře.
Pokud jsou uložena dvě telefonní čísla, dotkněte se čísla, 
kterému chcete zavolat.

5 Dotkněte se [ ].

Hovor se aktivuje.

Pro snadné volání lze přiřadit až 2 telefonní čísla ke zrychlenému 
volání. Ohledně postupu, jak přidělit zrychlenou volbu viz „Jak přidělit 
zrychlenou volby číslu“ (strana 86).

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Vol. 1] nebo [Vol. 2].

Hovor se odešle na vybrané číslo.

Lze opětovně vytočit číslo, na které jste předtím volali.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Znovu vyt.].

Číslo se opětovně vytočí.

Ohledně podrobností o potvrzovací obrazovce viz „Jak potvrdit Cíle“ 
(strana 39).

1 Dotkněte se [Telefon].

Zobrazí se zpráva o potvrzení.

2 Dotkněte se [Ano].

Hovor se aktivuje.

• Tento úkon lze vykonat pouze pokud se na potvrzovací obrazovce 
zobrazí telefonní číslo.

Úkony během hovoru

Příklad zobrazení

1 Obrazovka název mobilního telefonu (adresy 
zařízení), ikona tajného nastavení, ikona roamingu, 
zobrazení síly signálu

2 Čas hovoru

3 Jméno a telefonní číslo

4 Hlasitost hovoru

1 Dotkněte se [HFT vypnuto] nebo [HFT zapnuto].

 Dotykem [HFT vypnuto] změníte režim na HFT vypnuto. 
Přepínač se změní na [HFT zapnuto]. Dotykem [zapnuto] 
změníte režim na HFT zapnuto. Přepínač se změní na 
[HFT vypnuto].

Režim HFT zapnuto: Zvuk vychází z reproduktorů vozu.
Režim HFT vypnuto: Zvuk vychází z mobilního telefonu.

Jak vytočit číslo z adresáře

Vytáčení pomocí rychlé volby

Funkce opětovného vytočení

Jak volat z potvrzovací obrazovky

Změna hlasového výstupu

1

3

2

4
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Lze upravit odchozí, respektive příchozí hlasitost.

1 Dotkněte se [ ] nebo [ ].

: režim úpravy příchozí hlasitosti
: režim úpravy odchozí hlasitosti

2 Dotkněte se [ ] nebo [ ].

Hlasitost lze upravit na 11 úrovních.
Dotkněte se [ ] pro snížení hlasitosti. Dotkněte se [ ] pro 
zvýšení hlasitosti. 

Během hovoru přenese tónový signál.

1 Dotkněte se [0 ~ 9]

Zobrazí se obrazovka vložení čísla.

2 Zadejte číslo.

• Během vytáčení lze přenést signál tónu.

Funkce adresář

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se [ ].

Bude vyčkávat na připojení od mobilního telefonu.

• Dotykem [Storno] zrušíte vyčkávací režim.

5 Mobilní telefon kontaktuje jednotku a poté přenese 
adresář z mobilního telefonu do jednotky.

Zobrazí se adresář přenesený z mobilního telefonu.

• Pro zastavení přenosu adresáře se dotkněte [Storno]. Před započetím 
přenosu se zobrazí adresář.

• V adresáři systému můžete uchovávat až 1000 čísel.
• Pod jedním jménem můžete uchovat až 2 telefonní čísla.
• Během přenosu adresáře nemůžete vyřizovat odchozí ani příchozí 

hovory.

Adresář systému lze synchronizovat s adresářem mobilního telefonu.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se [ ].

Začne synchronizace adresáře.

• Během synchronizace adresáře budou některé funkce adresáře nebo 
historie hovorů omezené.

• Když poprvé připojíte mobilní telefon, adresář se automaticky 
synchronizuje.

Během přenosu adresáře nebo historie z mobilního telefonu můžete 
zvolit používanou znakovou sadu. Pokud se v přenesených datech 
zobrazují nečitelné znaky, vyberte správnou znakovou sadu.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se obrazovka sady znaků.

5 Pro výběr se dotkněte požadované sady znaků a 
dotkněte se [OK].

Sada znaků : 
Latin-1 (ISO_8859_1) (Původní nastavení) / Latin-2 
(ISO_8859_2) / Ruština (ISO_8859_5) / Řečtina 
(ISO_8859_7) / Turečtina (ISO_8859_9) / Latin-9 
(ISO_8859_15) / UTF_8 (unicode) / UTF_16LE (unicode) / 
UTF_16BE (unicode) 

Systém se vrátí do obrazovky adresáře.

Jak upravit hlasitost hovoru

Funkce tónové volby

Jak importovat adresář

Jak synchronizovat adresáře

Jak změnit sadu znaků adresáře
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Vymazání jedné položky v adresáři

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se telefonního čísla, které chcete vymazat.

Zobrazí se podrobná nabídka adresáře.
Pokud jsou pro tento záznam uložená dvě telefonní čísla, 
dotkněte se telefonního čísla, které chcete vymazat.

5 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se zpráva o potvrzení.

6 Dotkněte se [Ano].

Vybrané číslo bude vymazáno.

Mazání všech položek v adresáři

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se zpráva o potvrzení.

5 Dotkněte se [Ano].

Všechny položky v adresáři jsou vymazány.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se telefonního čísla, jemuž chcete přidělit 
zrychlenou volbu.

Zobrazí se podrobná nabídka adresáře.

5 Dotkněte se [Uložit].

Pokud jsou v jedné položce uložena dvě telefonní čísla, 
dotkněte se požadovaného telefonního čísla a poté [Uložit].

6 Dotkněte se [Vol. 1] nebo [Vol. 2].

Telefonnímu číslu je přidělena vybraná zrychlená volba.

• Ikona /  se zobrazí vedle zvoleného telefonního 
čísla.

• Pokud jsou Vol. 1 nebo Vol. 2 již obsazené, jsou přepsány.

7 Dotkněte se [ ].

Systém se vrátí do obrazovky adresáře.

Jména zaznamenaná v adresáři lze vyhledávat.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Adresář].

Zobrazí se nabídka adresáře.

4 Dotkněte se [  (Vyhledávání)].

Zobrazí se obrazovka abecedního vyhledávání.

5 Dotkněte se písmene, které chcete vyhledat.

Zobrazí se obrazovka adresáře písmene, které jste vybrali.

Jak mazat položky v adresáři

Jak přidělit zrychlenou volby číslu

Funkce abecedního vyhledávání
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Funkce historie hovorů

1 Jméno/telefonní číslo

2 Datum/čas
Zobrazí se datum a čas, kdy proběhl hovor.

Pro hovor lze využít historii volání. Podrobnosti viz „Vytáčení čísla z 
historie hovorů“ (strana 83).

• Telefonní číslo hovoru, který provedete přímo z mobilního telefonu 
nebude uložen v historii volání jednotky.

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Historie volání].

Zobrazí se obrazovka historie hovorů.

4 Dotkněte se položky [Dialled], [Received], nebo 
[Missed].

Zobrazí se vybraný seznam.

5 Dotkněte se [ ] pro vymazání historie.

Zobrazí se zpráva o potvrzení.

6 Dotkněte se [Ano].

Historie je vymazána.

Uživatelské nastavení

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Phone].

Zobrazí se nabídka telefonu.

3 Dotkněte se [Nastav. uživatele].

Zobrazí se obrazovka uživatelského nastavení.

4  Chcete-li nastavení změnit, dotkněte se [On] nebo 
[Off] atd.

5 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Volání pomocí historie hovorů

Vymazání historie volání

1

2

Jak provést uživatelské nastavení

Následující kroky 1 až 5 jsou společnými úkony pro nastavení 
všech položek uživatelského nastavení. Podrobnosti naleznete v 
jednotlivých sekcích. 
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Lze si nastavit, zda automaticky přijmout příchozí hovor, nebo ne.

Položka nastavení: Automatický příjem
Obsah nastavení: On (Zapnuto) / Off (Vypnuto) 

(Počáteční nastavení)

Zapnuto: Příchozí hovor bude automaticky přijat po cca. 
10 vteřinách.

Vypnuto: Příchozí hovot nebude automaticky přijat. 
Dotkněte se [ ] pro příjem hovoru.

Lze si nastavit, jestli se zobrazí jméno druhého volajícího na obrazovce 
systému během volání.

Položka nastavení: Zobrazení jména volajícího
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto) 

Zapnuto: Pokud je jméno osoby uloženo v adresáři, jméno 
se zobrazí na obrazovce systému.

Vypnuto: Jméno osoby se nezobrazí, na obrazovce bude 
pouze telefonní číslo.

Můžete si nastavit, jestli na obrazovce systému zobrazovat data, která 
jsou klasifikována jako utajená.
Při použití systému podle továrního nastavení se soukromá data 
zobrazují na displeji systému. Pro skytí soukromých dat zvolte vypnuto.

Položka nastavení: Zobrazení tajných dat
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Údaje v adresáři, která jsou klasifikována jako 
utajená se zobrazí na obrazovce systému. Na 
obrazovce se také zobrazí ikona utajení, abyste 
věděli, že jsou zobrazována tajná data.

Vypnuto Údaje v adresáři, která jsou klasifikována jako 
utajená se na obrazovce systému nezobrazí.

• Jméno a číslo se v adresáři nezobrazí, pokud je nastaveno Off. Na 
obrazovce příchozí/odchozí historie a na obrazovce volání se zobrazí 
zobrazí pouze telefonní číslo.

Abyste nastavení změnili na Zapnuto, budete muset zadat heslo.

1 Dotkněte se [On].

Zobrazí se zadání hesla.

2 Zadejte heslo a stiskněte [OK].

Nastavení se změnění na Zapnuto a systém se vrátí na 
předchozí obrazovku.

• Heslo poprvé pro jistotu zadejte dvakrát.

Pro zobrazení tajných dat na obrazovce systému musíte zadat heslo. 
Následuje popis nastavení hesla.

Položka nastavení: Změnit heslo zobrazování

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se zadání hesla.

2 Zadejte heslo a stiskněte [OK].

3 Zadejte heslo ještě jednou a stiskněte [OK].

Heslo je nastaveno a systém se vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Pro změnu hesla poté, co už je jednou nastaveno, zadejte 
staré heslo jednou a nové heslo dvakrát.

Můžete nastavit, jestli se po připojení k systému budou data o historii z 
mobilního telefonu automaticky přenášet do systému.

Položka nastavení: Ukládání historie hovorů
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Data historie mobilního telefonu budou 
přenášena.

Vypnuto: Data historie mobilního telefonu nebudou 
přenášena.

Jak nastavit automatické přijímání hovorů

Nastavení zobrazení jména volajícího

Jak nastavit zobrazování tajných dat

Nastavení hesla pro zobrazení tajných dat

Jak nastavit automatické ukládání historie 
volání
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Jak zapnout a vypnout zpětnou 
kameru

Nastavte „Nastavení Zadní kamery“ (strana 93) na zapnuto.

1 Zařaďte zpětnou rychlost (pro couvání).

Během couvání vozidla je na displeji zobrazen pohled 
zpětného zrcátka.

2 Pokud řadící páku přesunete do jiné polohy než 
zpětné (couvání), monitor se vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Viz také uživatelskou příručku zpětné kamery.
• Určitě také pohledem zkontrolujte prostor za a kolem vozu. Kameru 

používejte, aby vám pomohla při vyhodnocení podmínek za a okolo 
vozu.

• Podle polohy montáže jednotky se mohou skutečné podmínky lišit od 
zobrazeného obrazu.

Vedení zpětné kamery

Pro zobrazení navigace nastavte „Nastavení zobrazení vodicí čáry zadní 
kamery“ (strana 93) na On (zapnuto). Pro nastavení také viz „Nastavení 
vodicí čáry zadní kamery“ (strana 93). Vedení lze také vypnout z 
obrazovky Zadní kamery.

1 Dotkněte se [Guide Off] na obrazovce zpětné kamery.

Vodicí čára zmizí, a [Guide Off] se změní na [Guide On].

2 Dotykem [Guide On] zapnete vedení.

Význam vodicích značek

Když zařadíte zpětnou rychlost, obrazovka se přepne za pohled ze 
zpětné kamery a vedení vám pomůže vnímat šířku vozu a vzdálenost od 
vozu.

1 Značky pro prodloužení šířku vozu 
(červená, žlutá a zelená podle vzdálenosti)
Tyto značky jsou pomyslným prodloužením šířky vozu a 
znázorňují vedení pro stopu vozidla při jízdě přímo vzad.

Tyto značky znázorňují vzdálenost od zadní části vozu (od 
konce zadního nárazníku).

• Značky se neposunují podle otáčení volantu.
• Každá střední poloha značky znamená vzdálenost 

přibližně 0,5 m (červená), přibližně 1 m (žlutá) a přibližně 
2 m (zelená) za vozidlem.

2 Značky pro vedení vzdálenosti
Tyto značky znázorňují vzdálenost od zadní části vozu (od 
konce zadního nárazníku).
• Značky se neposunují podle otáčení volantu.
• Každá střední poloha značky znamená vzdálenost 

přibližně 0,5 m (červená), přibližně 1 m (žlutá) a přibližně 
2 m (zelená) za vozidlem.

• Podle podmínek vozu nebo povrchu vozovky se dohled může změnit.
• Dohled kamery je omezen. Předměty blízko jednoho z konců 

nárazníku nebo pod nárazníkem mohou být mimo zorné pole kamery.
• Obraz ze zadní kamery může být zabarven jinak než skutenčné okolí.
• Podle vozu se může vedení odchylovat vpravo nebo vlevo. Toto není 

porucha.

Značka pro vedení vzdálenosti

Tato značka znázorňuje vzdálenost na povrchu vozovky, takže 
nemůžete měřit vzdálenost k předmětu na povrchu vozovky.

<Obrazovka>

<Polohy A, B a C>

Na obrazovce, podle vodicích značek, se zdá, že je 
nákladní vůz zaparkován zhruba 1 m od vozu (v poloze 
B). Ve skutečnosti ale, pokud byste z polohy A začali 
couvat, srazili byste se s ním.
Na obrazovce se zdá, že body A, B a C jsou seřazeny 
podle vzdálenosti. Ale ve skutečnosti jsou body A a C ve 
stejné vzdálenost a B je dál než A a C.

• Značky prodloužení šířky vozu znázorňují vzdálenost na povrchu 
vozovky, takže pokud se na obrazovce zobrazí předmět na povrchu 
vozovky, značka neznázorňuje skutečnou vzdálenost k tomuto 
předmětu.

Funkce zpětné 
kamery (Volitelné)

C

B

A (cca. 0,5 m)

Cca. 1 m
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• Za následujících podmínek může být zhoršená viditelnost. Toto není 
porucha.

- Když je tma (za noci apod.).
- Když je teplota v okolí čočky kamery vysoká nebo nízká.
- Když se na kameře zachytí kapky vody, nebo při vysoké vlhkosti 

(jako deštivé počasí apod.).
- Když se ke kameře nebo jejímu okolí přichytí cizí tělesa (jako 

bláto apod.).
- Když přímo do kamery svítí slunce nebo světla.
- Pokud je připojena CCD kamera, když na kameru zasvítí vysoce 

svítivý bod (jako odraz slunce od karoserie vozu), může se 
vyskytnout tzv. skvrnový efekt, který je zvláštností CCD kamer.

* Skvrnový efekt:
Efekt, který nastane, když na kameru zasvítí vysoce svítivý bod 
(jako odraz slunce od karoserie vozu), a od bodu se vytvoří 
svislý pruh.

Odchylka mezi obrazovkou a skutečným povrchem 
vozovky

Za následujících podmínek vznikají odchylky mezi naváděním na 
obrazovce a skutečným povrchem vozovky. (Ilustrace znázorňují 
příklady, kdy je kamera nainstalována ve standardní poloze.)

Když je za vozem příkrý svah směrem vzhůru 
(příklad)

<Obrazovka>

<Poloha vozu>

Vodicí značky vzdálenosti znázorňují vzdálenost na 
rovném povrchu vozovky. Tudíž v případě, kdy je za 
vozem stoupání jsou vodicí značky zobrazeny blíž, než je 
skutečná vzdálenost. Například, pokud je na stoupání 
překážka, může se zdát dál, než je ve skutečnosti.
Odchylka může vzniknout také mezi vedením a 
skutečnou dráhou vozidla na povrchu vozovky.

Když je za vozem příkrý svah směrem dolů (příklad)

<Obrazovka>

<Poloha vozu>

V případě, kdy je za vozem klesání jsou vodicí značky 
zobrazeny dál, než je skutečná vzdálenost.
Pokud je na klesání překážka, bude se zdát blíž, než ve 
skutečnosti je.
Odchylka může vzniknout také mezi vedením a 
skutečnou dráhou vozidla na povrchu vozovky.

Vysoce svítivý bod

Značky pro vedení 

Skutečné vzdálenosti

Odchylka Odchylka

Odchylka Odchylka
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Nastavení

Manipulace s nabídkou Obecná 
nastavení

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Setup].

Zobrazí se obrazovka Nastavení.

3 Dotkněte se záložky [General].

Zobrazí se obrazovka Obecná nastavení.

4 Dotkněte se kteréhokoliv z tlačítek [Ztlumení], 
[Zobrazení], [Hlasitost], [Pohl. kam. zezadu], 
[Systém], [Hodiny], [Instalace] nebo 
[Obnovení původního nastavení].

5 Chcete-li nastavení změnit, dotkněte se 
[ ] nebo [ ] atd.

6 Dotkněte se [OK].

Nastavení se změní a systém se vrátí na přechozí 
obrazovku.

• „Nastavení Ztlumení“ (strana 92) a „Jak nastavit instalaci“ 
(strana 95) bude provedeno bez dotyku [OK] v kroku 6. [OK] není k 
dispozici.

Obecná nastavení

Chcete-li vstoupit do nabídky Nastavení, musíte mít zataženou 
parkovací brzdu. Pokusíte-li se vstoupit do této nabídky při řízení, 
na obrazovce se zobrazí varování “No operation while driving - for 
your safety.” („Zákaz manipulace při řízení - kvůli Vaší 
bezpečnosti").

Následující kroky 1-6 představují běžné úkony pro každou 
„Položku nastavení“ v Obecných nastaveních. Podrobnosti 
naleznete v jednotlivých sekcích.
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Nastavení Ztlumení

[Ztlumení] lze vybrat v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz 
„Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Aby prohlížení bylo snazší, ovladač osvětlení nastaví jas jednotky na 
základě světla v okolí auta.

Položka nastavení: Ztlumení
Nastavení obsahu: Ztlumení (počáteční nastavení) / Jas / 

Zapnuto / Vypnuto

Ztlumení: Automaticky přizpůsobí jas jednotky světlu uvnitř 
auta.

Osvětlení: Nastavte osvětlení na Osvětl., chcete-li snížit jas 
osvětlení jednotky, když jsou zapnutá přední 
světla. 

Zapnout: Pozadí monitoru ponechá tmavé.
Vypnout: Deaktivujte režim automatického Ztlumení, 

chcete-li světlejší pozadí monitoru.

Intenzitu podsvícení lze také nastavit. Tuto funkci lze využít například 
ke změně jasu obrazovky při cestování v noci. 

Položka nastavení: Stupeň ztlumení
Obsah nastavení: -15 až 15 (Počáteční nastavení: -8)

• Tuto položku nelze nastavit, pokud je „Nastavení jasu osvětlení“ 
(strana 92) nastaveno na Vypnuto.

Intenzitu osvětlení kláves lze také nastavit. Tuto funkci lze využít 
například ke změně osvětlení kláves při cestování v noci. 

Položka nastavení: Stupeň osvětlení kláves
Obsah nastavení: -2 až 2 (Počáteční nastavení: 0)

• Tuto položku nelze nastavit, pokud je „Nastavení jasu osvětlení“ 
(strana 92) nastaveno na Vypnuto.

Nastavení zobrazení

[Ztlumení] lze vybrat v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz 
„Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Funkce rolování zobrazením je dostupná při zadání textu CD, názvu 
souboru nebo tagy s informacemi.

Položka nastavení: Automatické rolování
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnout: Spustí režim automatického rolování. Rolování 
zobrazení se opakuje tak dlouho, dokud je tento 
režim spuštěný.

Vypnout: Vypne režim automatického rolování. K rolování 
zobrazení dojde pouze při každé změně stopy.

• Zobrazení se na jednotce roluje, pokud je obrazovka plná.

Lze si zvolit jakoukoliv ze 4 barev pozadí pro obrazovku režimu Audio 
a pro prázdnou obrazovku (pokud je obrazovka nastavená na Vypnout).

Položka nastavení: Pozadí
Nastavení obsahu: Změnit  Modrá (počáteční 

nastavení) / Zelená / Šedá / 
Žlutooranžová 

1 Dotkněte se [Změnit].

2 Dotkněte se požadované barvy.

3 Dotkněte se [OK].

Lze změnit i barvy obrazovky nabídky. Pokud položku nastavíte na 
„Šedá”, obrazovka nabídky se změní na šedé tóny.

Položka nastavení: Nastavení barvy Menu
Obsah nastavení: Výchozí (počáteční nastavení) / Šedá

Nastavení hlasitosti

[Hlasitost] lze vybrat v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz 
„Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Hlasitost Průvodce zvuky můžete nastavit.

Položka nastavení: Pípnutí
Obsah nastavení: Off (Vypnuto), 1 / 7 (Počáteční 

nastavení) 4)

Hlasitost navádění lze nastavit v 8 krocích.

Položka nastavení: Navádění
Obsah nastavení: Off (Vypnuto), 1 / 7 (Počáteční 

nastavení) 4)

1 Dotkněte se [Test].

Zazní testovací tón o nastavené hlasitosti.

Nastavení jasu osvětlení

Nastavení stupně podsvícení

Nastavení stupně osvětlení kláves

Nastavení rolování

Nastavení barvy pozadí

Nastavení barvy Menu

Funkce Průvodce zvuky (pípnutí)

Nastavení hlasitosti navádění

Potvrzení hlasitosti navádění
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Pokud má tato položka nastavenou hodnotu od 1 do 6, se zvýšením 
rychlosti se hlasitost systému automaticky zesílí. Vyšší hodnota 
nastavení způsobuje vyšší stupeň hlasitosti.

Položka nastavení: Automatické nastavení hlasitosti
Obsah nastavení: Off (Vypnuto), 1 / 6 (Počáteční 

nastavení) Vypnuto)

Nastavení kamery pohledu zezadu

[Pohl. kam. zezadu] lze vybrat v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz 
„Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Po připojení zadní kamery tuto položku nastavte na Zapnuto.

Položka nastavení: Kamery pohledu zezadu v
Obsah nastavení: On (Zapnuto) / Off (Vypnuto) 

(Počáteční nastavení)

Lze zobrazit, zda bude vodicí čára zadní kamery zobrazena nebo ne.

Položka nastavení: Vodicí čára
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto) 

• Tuto položku nelze nastavit, pokud je „Nastavení Zadní kamery“ 
(strana 93) nastaveno na Vypnuto.

Můžete nastavit polohu vodicí čáry zadní kamery.

Položka nastavení: Nastavení vodicí čáry

• Tuto položku nelze nastavit, pokud je „Nastavení Zadní kamery“ 
(strana 93) nastaveno na Vypnuto.

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka nastavení vodicí čáry.

2 Dotkněte se vodicí čáry, kterou chcete nastavit.

3 Chcete-li nastavit polohu čáry, dotkněte se [ ], [ ], 
[ ] nebo [ ].

• Pokud se poté, co čáru přemístíte, dotknete [ ], čáry ve 
svislé řadě se vyrovnají ve výchozím úhlu. Pokud se poté, 
co čáru přemístíte, dotknete [ ], čáry ve vodorovné řadě 
se vyrovnají do řady.

4 Po ukončení nastavení se dotkněte [OK].

• V průběhu nastavování se můžete dotknout [Reset], 
pokud se chcete vrátit k nastavení před změnami.

Kvalitu obrazu obrazovky zadní kamery lze nastavit.

Položka nastavení: Vizuální nastavení
Nastavení obsahu: Nastavit  Jas / Kontrast / Barvy / 

Barevný odstín / Ostrost 

• Tuto položku nelze nastavit, pokud je „Nastavení Zadní kamery“ 
(strana 93) nastaveno na Vypnuto.

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka nastavení kvality obrazu.

2 Chcete-li nastavit kvalitu obrazu, dotkněte se [ ] 
nebo [ ].

• Podrobnosti o položkách v nastavení kvality obrazu 
naleznete v části „Vizuální nastavení“ (strana 117).

3 Pok dokončení nastavení se dotkněte [ ].

Automatické nastavení hlasitosti

Nastavení Zadní kamery

Nastavení zobrazení vodicí čáry zadní 
kamery

Nastavení vodicí čáry zadní kamery

Nastavení kvality obrazu obrazovky zadní 
kamery
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Nastavení systému

[Systém] lze vybrat v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz 
„Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Lze nastavit jazyk pro zobrazení a hlas systému.

Položka nastavení: Jazyk
Nastavení obsahu: Vyberte  Dansk / Deutsch / English 

(Initial setting) / Español / Français / 
Italiano / Magyar / Nederlands / Norsk / 
Polski / Português / Slovenčina / 
Suomi / Svenska / Türkçe / Čeština / 
Ελληνικά / русский язык

Umožní vám vybrat si zobrazení klávesnice : Písmena podle abecedy 
nebo rozložení písmen QWERTY. 

Položka nastavení: Klávesnice
Obsah nastavení: Abecední (počáteční nastavení) / 

QWERTY

Umožní vám vybrat si jednotky pro celý systém (km/m nebo míle/
yardy). 

Položka nastavení: Jednotka
Obsah nastavení: Km (počáteční nastavení) / Míle

Zobrazení kalendáře lze přepnout tak, aby se kalendář zobrazil při 
zobrazení času. 

Položka nastavení: Datum
Obsah nastavení: DD.MM.RR (Počáteční nastavení) / RR /

MM/DD

R: Ukazuje rok
M: Ukazuje měsíc
D: Ukazuje den

Jak nastavit hodiny

Vyberte [Hodiny] v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz „Manipulace 
s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Lze zvolit typ zobrazení hodin, dvanáctihodinový nebo 
čtyřiadvacetihodinový, podle vašeho přání. Pokud tuto položku 
nastavíte na Off (vypnuto), hodiny se nebudou zobrazovat.

Položka nastavení: 12H / 24H
Obsah nastavení: 12H / 24H (Počáteční nastavení) / Off 

(Vypnuto)

Položka nastavení: Přechod na letní čas
Obsah nastavení: On (Zapnuto) / Off (Vypnuto) 

(Počáteční nastavení)

Zapnuto: Nastaví Režim letního času na ON (Zapnuto). 
Čas se posune o 1 hodinu dopředu.

Vypnuto: Vrátí čas na obvyklý čas.

Nastavte vybrané časové pásmo, které zobrazí přibližný čas. Nastavíte-
li tuto položku na „Auto“, systém automaticky nastaví časové pásmo 
podle současné polohy.

Položka nastavení: Časové pásmo
Obsah nastavení: Auto (Počáteční nastavení) / GMT+0 / 

GMT+1 / GMT+2 / GMT+3

Nastavení jazyka

Nastavení klávesnice

Nastavení jednotek (km/m nebo míle/
yardy)

Jak nastavit přepínání zobrazení kalendáře

Jak nastavit zobrazení hodin

Jak nastavit Přechod na letní čas

Jak nastavit Časové pásmo
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Jak nastavit instalaci

Vyberte [Instalace] v nabídce Obecná nastavení, krok 4. Viz 
„Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).

Lze prohlížet informace o stavu systému.

Položka nastavení: Kontrola instalace

1 Dotkněte se [Náhled].

Zobrazí se obrazovka Kontroly instalace.

2 Dotkněte se [ ], chcete-li se vrátit na předchozí 
obrazovku.

Můžete systém nastavit tak, aby k jeho použití bylo nutné zadání hesla. 
Pokud tuto položku nastavíte na On (Zapnuto) a vložíte heslo, toto heslo 
bude systém požadovat při každém připojení k baterii a prvním zapnutí.

Položka nastavení: Jak nastavit bezpečnostní kód
Obsah nastavení: On (Zapnuto) / Off (Vypnuto) 

(Počáteční nastavení)

Jak nastavit heslo

1 Dotkněte se [On].

2 Poté, co se zobrazí potvrzovací zpráva, dotkněte se 
[Ano].

Zobrazí se obrazovka Nastavení hesla.

3 Zadejte bezpečnostní kód poté se dotkněte [OK].

• Zadejte šestimístné číslo.
• Vložené číslice se zobrazí jako „*“.

4 Zadejte stejné bezpečnostní kód znovu, poté se 
dotkněte [OK].

Heslo je nyní zadáno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Pokud registrované heslo zapomenete, nemůžete tuto jednotku 
používat. V takovém případě bude potřeba servis.

Jak odblokovat bezpečnostní kód

1 Dotkněte se [Off].

Zobrazí se obrazovka Nastavení hesla.

2 Zadejte bezpečnostní kód, které jste předtím 
zaregistrovali, poté se dotkněte [OK].

Heslo je nyní odblokováno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Vložené číslice se zobrazí jako „*“.

Kontrola instalace

Jak nastavit bezpečnostní kód
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Nastavit dotykový panel je nutné, pokud se poloha zobrazení na panellu 
LCD a dotyková poloha na dotykovém panelu neshodují.

Položka nastavení: Kalibrace obrazovky

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka nastavení.

2 Dotkněte se 1 [+].

[+] se zobrazí v poloze 2.

3 Dotkněte se 2 [+].

4 Dotkněte se [OK].

Tímto dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku režimu 
Nastavení instalace.

Aby mohl systém navigovat přesně, shromažďuje srovnávací data mezi 
signálem GPS a rychlostními impulsy vozidla. Postup shromážděných 
dat můžete zkontrolovat na obrazovce. Navíc můžete zobrazení 
současné polohy jemně doladit. Obvykle můžete systém používat bez 
jakékoliv kalibrace. Nicméně, pokud se současná poloha značně liší od 
skutečné polohy vozidla, proveďte “Reset kalibrace”. Po provedení této 
operace jeďte po vozovce s dobrou viditelností několik desítek 
kilometrů – automatická kalibrace se přitom dokončí. Pokud se pohyb 
značky současné polohy na mapě liší od skutečného pohybu vozidla i po 
provedení resetu kalibrace a automatické kalibraci, proveďte kalibraci 
znovu ručně.

Položka nastavení: Kalibrace polohy vozidla

Položka nastavení: Ruční kalibrace
Obsah nastavení: -100,0 % až +600,0 % 

(Počáteční nastavení: -1,2 %)

Položka nastavení: Automatická kalibrace
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Položka nastavení: Reset kalibrace

Jak nastavit dotykový panel Jak nastavit Kalibraci polohy vozidla
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Ruční kalibrace

V závislosti na stavu vašeho vozidla nebo po výměně pneumatik nebo 
kol se pohyb současné polohy na mapě může lišit od skutečného pohybu 
vozidla. Tuto funkci můžete použít k jemnému doladění pohybu 
současné polohy (počáteční nastavení je -1,2 %).

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka Kalibrace polohy vozidla.

2 Dotkněte se [Off] v nabídce „Automatická kalibrace“.

Otevře se možnost Ruční kalibrace.

3 Dotkněte se [ ] nebo [ ] chcete-li tuto kalibraci 
provést.

Pokud se pohyb současné polohy na mapě opožďuje za 
skutečným pohybem, dotkněte se [ ], chcete-li provést 
kalibraci. Pokud pohyb na mapě skutečný pohyb předchází, 
dotkněte se [ ], chcete-li provést kalibraci.

• Doporučujeme, abyste pohyb zpočátku sledovali s 
přibližně 0,5 až 1,0 % nastavení.

• Berte v úvahu, že extrémní kalibrace může způsobit 
poruchu systému.

• Dotkněte se [ ] nebo [ ], chcete-li polohu vyrovnat o 
0,1 %. Dotykem a přidržením můžete vyrovnávat 
postupně o 1,0 %.

4 Dotkněte se [OK].

Automatická kalibrace

Obvykle (počáteční nastavení) je systém nastaven tak, aby prováděl 
Automatickou kalibraci, takže ji nastavovat nemusíte. Poté, co 
provedete ruční kalibraci a chcete nastavení znovu přepnout na 
Automatickou kalibraci, postupujte následovně :

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka Kalibrace polohy vozidla.

2 Dotkněte se [On] v nabídce „Automatická kalibrace“.

3 Dotkněte se [OK].

Reset kalibrace

Po výměně pneumatik resetujte kalibraci vzdálenosti.

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka Kalibrace polohy vozidla.

2 Dotkněte se [Reset] v nabídce „Reset kalibrace“.

3 Poté, co se zobrazí potvrzovací zpráva, dotkněte se 
[Ano].

Můžete nastavit dělení rychlostních impulsů vozidla. Pokud tuto 
položku nastavíte na Typ 2, povolíte rozdělovač rychlostních impulsů 
vozidla. Obvykle toto nastavení není potřeba měnit.

Položka nastavení: Jak nastavit typ rychlostních impulsů
Obsah nastavení: Type1 (Počáteční nastavení) / Type2

Při formátování paměťové SD karty jsou data na kartě 
(kartografické údaje atp.) smazána. Z toho plyne, že vy běžně 
nemůžete tuto funkci používat, pouze prodejce produktů Alpine 
smí provádět formátování paměťové SD karty.

Při formátování paměťové SD karty jsou všechna data na kartě 
smazána.
Pokud paměťová SD karta z nějakého důvodu nefunguje, nebo ji systém 
nedokáže rozpoznat, naformátujte ji se systémem. Berte prosím v 
úvahu, že smazaná data již nelze obnovit.

Položka nastavení: Formátování SD karty

1 Dotkněte se [Reset].

2 Poté, co se zobrazí potvrzovací zpráva, dotkněte se 
[Ano].

Systém bude znovu zaveden. Po této operaci bude 
formátování dokončeno.

• Věnujte pozornost tomu, že než se zobrazí obrazovka režimu 
(obrazovka mapy, rádia atd.), bude se po zformátování systému na 
displeji zobrazovat následující.
Nevysunujte paměťovou SD kartu. / Nezapínejte/nevypínejte zdroj 
energie. / Neměňte polohu klíče v zapalování.

Jak nastavit typ rychlostních impulsů

Jak naformátovat paměťovou SD kartu
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Můžete inicializovat všechna data, např. označené polohy, hodnoty 
nastavení atd., a obnovit nastavení výrobce. Než tuto operaci provedete, 
vysuňte ze systému CD/DVD disk atd.

Položka nastavení: Obnovte tovární nastavení

1 Dotkněte se [Reset].

2 Poté, co se zobrazí potvrzovací zpráva, dotkněte se 
[Ano].

Systém spustí opětovné zavedení. Po této operaci bude 
spuštění dokončeno.

• Věnujte pozornost tomu, že než se zobrazí obrazovka režimu 
(obrazovka mapy, rádia atd.), bude se po zformátování systému na 
displeji zobrazovat následující.
Nezapínejte/nevypínejte zdroj energie. / Neměňte polohu klíče v 
zapalování.

• Databáze map nebude smazána ani, pokud spustíte systém.
• Všechny varovné údaje POI byly při spuštění vymazány. Po spuštění 

proveďte novou aktualizaci údajů.
• Všechny zákaznické údaje POI byly při spuštění vymazány. Před 

spuštěním si vytvořte záložní kopii na USB paměti.

Jak obnovit výchozí nastavení

Vyberte [Obnovit výchozí nastavení] v nabídce Obecná nastavení, krok 
4. Viz „Manipulace s nabídkou Obecná nastavení“ (strana 91).
Můžete spustit všechny hodnoty nastavitelných položek systému.

Položka nastavení: Obnovte výchozí nastavení

1 Dotkněte se [Obnovení původního nastavení].

2 Poté, co se zobrazí potvrzovací zpráva, dotkněte se 
[Ano].

Systém spustí restart. Po této operaci bude spuštění 
dokončeno.

• Věnujte pozornost tomu, že než se zobrazí obrazovka režimu 
(obrazovka mapy, rádia atd.), bude se po zformátování systému na 
displeji zobrazovat následující.
Nezapínejte/nevypínejte zdroj energie. / Neměňte polohu klíče v 
zapalování.

Jak spustit Systém
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Jak provést nastavení Navigace

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Setup].

Zobrazí se obrazovka Výběru nastavení.

3 Dotkněte se štítku [Navi].

Zobrazí se obrazovka Výběru nastavení navigace.

4 Dotkněte se libovolného štítku z [Mapa], [POI], 
[Navádění], [Trasa], [TMC] (Informační dopravní 
kanál), [Stáhnutí mapy], [Osobní POI] nebo [Navigač. 
informace].

5 Chcete-li nastavení změnit, dotkněte se [On] nebo 
[Off] atd.

6 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Nastavení Navigace

Následující kroky 1-6 představují běžné úkony pro každou 
„Položku nastavení“ v Nastavení Navigace. Podrobnosti 
naleznete v jednotlivých sekcích.
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Jak nastavit mapu

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 je vybrána [Mapa]. Viz „Jak 
provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Chcete-li zlepšit viditelnost obrazovky systému, můžete přepínat mezi 
denním a nočním zobrazením. Případně si můžete vybrat barvy 
zobrazení mapy pro den a noc.

Položka nastavení: Barva mapy
Obsah nastavení: Den  Barva 1 (Počáteční nastavení) 

až Barva 6 
Noc  Barva 7 (Počáteční nastavení) 
až Barva 8

1 Dotkněte se [Den] nebo [Noc].

Zobrazí se obrazovka Nastavení.

2 Dotkněte se jakékoliv barvy [Barva 1] - [Barva 8].

3 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Můžete nastavit automatické přepínámí mezi denním a nočním 
zobrazením nebo můžete nastavit stálé používání denního nebo nočního 
zobrazení.

Položka nastavení: Denní/Noční zobrazení
Obsah nastavení: Auto (Počáteční nastavení) / Den / Noc

Auto: Přepínání se propojí s „Nastavení jasu osvětlení“ 
(strana 92). Pokud je nastavení Ztlumení nastaveno 
na „Ztlumit,“ přepnutí mezi denním a nočním 
zobrazením závisí na světle uvnitř auta. Pokud je 
nastavení Ztlumení nastaveno na „Osvětlit,“ přepnutí 
se spouští zapnutím/vypnutím předních světel 
vozidla. Pokud je nastavení Ztlumení nastaveno na 
„Zapnuto,“ bude vždy použito Noční zobrazení. 
Pokud je nastavení Ztlumení nastaveno na „Vypnuto,“ 
bude vždy použito Denní zobrazení.

Den: Je vždy použito Denní zobrazení.
Noc: Je vždy použito Noční zobrazení.

Můžete měnit úhel pohledu na 3D mapě.

Položka nastavení: zorný úhel pohledu 3D

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka pro nastavení úhlu pohledu 3D.

2 Dotkněte se [ ] nebo [ ], chcete-li tento úhel 
nastavit.

Při každém doteku [ ] bude mapa vypadat 
trojrozměrněji. Při každém doteku [ ] bude mapa 
vypadat planárněji. Toto lze nastavit ve 12 stupních.

3 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Můžete nastavit, zda chcete, aby se název další ulice na trase zobrazil na 
obrazovce navigace po trase, nebo ne.

Položka nastavení: Název další ulice
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Zobrazí se název další ulice.
Vypnuto: Název další ulice se nezobrazí.

Jak nastavit zobrazení barev mapy

Jak nastavit Denní/Noční zobrazení

Jak nastavit úhel pohledu 3D

Jak nastavit Zobrazení názvu další ulice

Název další ulice
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Můžete nastavit, zda chcete, aby se směrová čára, která ukazuje k cíli v 
průběhu navigace po trase, zobrazovala nebo ne.

Položka nastavení: Směrová čára
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Směrová čára se zobrazí.
Vypnuto: Směrová čára se nezobrazí.

Můžete nastavit zobrazení bodů sledování na trase, po které jedete, což 
vám umožní vidět, kudy trasa vedla. Body sledování mizí po 100 km 
(60 mílích) jízdy v pořadí výskytu.

Položka nastavení: Bod sledování
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Body sledování jsou zobrazeny na mapě.
Vypnuto: Body sledování nejsou zobrazeny na mapě.

Můžete nastavit, zda chcete nebo nechcete používat Režim dálnice, 
který se automaticky změní v obrazovku se seznamem jízdních úkonů, 
když najedete na dálnici.

Položka nastavení: Režim Dálnice
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Je-li nastavená trasa a najedete na dálnici, 
systém automaticky přepne na obrazovku se 
seznamem jízdních úkonů.

Vypnuto: Je-li nastavená trasa a najedete na dálnici, 
systém automaticky nepřepne na obrazovku se 
seznamem jízdních úkonů.

Můžete měnit označení polohy vozidla.

Položka nastavení: Jak nastavit Značku polohy vozidla
Obsah nastavení:  (Počáteční nastavení)/ / 

1 Dotkněte se [Změnit].

Zobrazí se obrazovka nastavení Označení polohy vozidla.

2 Dotkněte se libovolné značky.

3 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Jak nastavit Body zájmu

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 jsou vybrány [POI] (Body 
zájmu). Viz „Jak provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Systém dokáže zobrazovat na mapě ikony pro body zájmu, jako jsou 
například palivové stanice, restaurace, parkoviště atd.

Položka nastavení: Ikona POI
Obsah nastavení: Zobrazit / Skrýt (Počáteční nastavení)

Zobrazit: Vybraná POI ikona se zobrazí na obrazovce 
mapy. 

Skrýt: Ikony Bodů zájmu budou z obrazovky mapy 
smazány.

• Ikony POI lze zobrazit na podrobné mapě o měřítku 200 m (200 
yardů) nebo méně.

Jak nastavit Zobrazení směrové čáry

Jak nastavit Zobrazení bodu sledování

Jak nastavit Režim dálnice

Směrová čára

Jak nastavit Označení polohy vozidla

Jak nastavit Zobrazení Bodů zájmu
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Pokud je „Nastavení Zobrazení POI ikon“ nastaveno na „Zobrazit," 
můžete si vybrat podkategorii, kterou chcete u každé POI ikony 
zobrazit.

Položka nastavení: Kategorie Bodů zájmu

1 Dotkněte se [Vybrat].

Zobrazí se obrazovka Výběru kategorií.

2 Dotkněte se vybrané kategorie.

• Chcete-li vybírat ze všech kategorií, dotkněte se 
[Všechny kategorie].

3 Dotkněte se vybrané podkategorie.

• Dotknete-li se [Všechny druhy], budou vybrány všechny 
kategorie.

4 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Chcete-li svůj výběr zrušit, dotkněte se [Reset].

• Nelze nastavit zobrazení [Centrum města]. [Centrum města] je na 
mapě vždy zobrazeno.

Můžete zobrazit ikony pro polohy uložené v Adresáři na mapě.

Položka nastavení: Ikona Adresáře
Obsah nastavení: Zobrazit (Počáteční nastavení) / Skrýt

Zobrazit: Ikona Adresáře se zobrazí na obrazovce mapy.
Skrýt: Ikona Adresáře bude z obrazovky mapy 

smazána.

• Ikony Adresáře lze zobrazit na podrobné mapě o měřítku 10 km (6 
mil) nebo méně.

Jak nastavit Navigaci

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 je vybrána položka 
[Navádění]. Viz „Jak provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Můžete nastavit, zda chcete, aby se zobrazila národní vlajka, když 
přejedete hranice, nebo ne.

Položka nastavení: Hraniční navigace
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Systém poskytne Hraniční navigaci.
Vypnuto: Systém neposkytne Hraniční navigaci.

Můžete nastavit způsob Zobrazení Předpokládaného času příjezdu: 
vždy se bude zobrazovat čas příjezdu do cíle, nebo čas příjezdu k bodu 
na trase (pokud jste nějaký nastavili).

Položka nastavení: Možnost časové navigace
Obsah nastavení:  Bod na trase (Počáteční 

nastavení) / 
 (Cíl)

Když systém vypočítá trasu, odhadne také dobu, po kterou bude trvat se 
do cíle dopravit. Příjezd bude vždy zobrazen v časovém pásmu oblasti 
cíle, nebo bude zobrazován čas zbývající do příjezdu do cíle.

Položka nastavení: Odhadovaný nutný čas
Obsah nastavení:  (Příjezd) (Počáteční nastavení) / 

 (Zbývající)

Příjezd: Příjezd bude vždy zobrazen v časovém pásmu 
oblasti cíle.

Zbývající: Zobrazuje se zbývající čas.

• Odhady času cestování jsou založeny na průměrné rychlosti vozidla. 
Viz „Jak nastavit Průměrnou rychlost“ (strana 103). Odhadovaný 
čas se tedy bude měnit podle změn rychlosti vozidla.

Můžete nastavit, zda chcete, aby se zobrazoval zvětšený pohled na 
křižovatku, pokud má systém potřebná data, nebo ne.

Položka nastavení: Navigace na křižovatkách
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Systém zobrazí zvětšený pohled a poskytne 
navigaci.

Vypnuto: Systém neposkytne zvětšený pohled.

• Nastavení typů navigace na křižovatkách viz „Navigace na 
odbočkách a křižovatkách“ (strana 43).

Jak nastavit Zobrazení Kategorií Bodů 
zájmu

Jak nastavit Zobrazení ikony Adresáře

Jak nastavit Hraniční navigaci

Jak nastavit Zobrazení Předpokládaného 
času příjezdu

Jak nastavit Čas příjezdu

Jak nastavit Navigaci na křižovatkách
102-CZ



Můžete nastavit podmínku (rychlost), aby systém mohl odhadnout čas 
příjezdu do cíle/bodu na trase. Viz „Jak nastavit Čas příjezdu“ 
(strana 102).

Položka nastavení: Odhadovaná doba cestování
Obsah nastavení: Změnit   

Městská komunikace: 5 km ~ 120 km 
(Počáteční nastavení: 30 km)
Venkovní cesta: 5 km ~ 160 km 
(Počáteční nastavení: 60 km)
Dálnice: 5 km ~ 200 km 
(Počáteční nastavení: 100 km)

1 Dotkněte se [Změnit].

Zobrazí se obrazovka Odhadovaná doba cestování.

2 Dotkněte se [ ] nebo [ ], chcete-li toto nastavení 
změnit.

3 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Můžete nastavit, zda chcete přerušovat režim Audio/Video zobrazením 
navigace.

Položka nastavení: Přerušení navigační obrazovky
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Systém přeruší obrazovku Audio/Video 
zobrazením navigace.

Vypnuto: Systém nepřeruší obrazovku Audio/Video 
zobrazením navigace.

Jak nastavit trasu

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 je vybrána [Trasa]. Viz „Jak 
provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Více podrobností o funkci nastavení navigace na dynamické trase 
naleznete na straně strana 28.

Položka nastavení: Navigace na dynamické trase
Obsah nastavení: Auto / ruční (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Auto: Pokud je pomocí funkce navigace na dynamické 
trase nalezena optimální trasa, systém se 
automaticky změní na novou trasu.

Ruční: Pokud je pomocí funkce navigace na dynamické 
trase nalezena optimální trasa, zobrazí se 
potvrzovací obrazovka. Dotkněte se [Objížďka] 
nebo [Současná trasa].

Vypnuto: Navigace na dynamické trase nebude použita.

Jak nastavit RDS-TMC

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 je vybrána [TMC] (Informační 
dopravní kanál). Viz „Jak provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Můžete nastavit, zda chcete, aby se na mapě zobrazila Šipka dopravní 
události, nebo ne.

Položka nastavení: Šipka dopravní události
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Šipky dopravních událostí jsou zobrazeny.
Vypnuto: Šipky dopravních událostí nejsou zobrazeny.

Můžete nastavit, zda chcete, aby se zobrazila ikona TMC. Je-li tato 
položka nastavena na On (Zapnuto), ikony TMC jsou zobrazeny.

Položka nastavení: Ikona TMC
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Ikona TMC je zobrazena.
Vypnuto: Ikona TMC není zobrazena.

Jak nastavit Průměrnou rychlost

Nastavení přerušení zobrazení obrazovky 
Audio/Video

Jak nastavit Navigaci na dynamické trase

Nastavení zobrazení Šipky dopravní 
události

Jak nastavit zobrazení ikony TMC
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Pomocí této funkce nastavíte stát.

Položka nastavení: Stát
Obsah nastavení: Auto (Počáteční nastavení) / ruční 

Auto: Stát je nastaven automaticky.
Ruční: Můžete si vybrat stát ze seznamu států.

1 Dotkněte se [Ruční].

Zobrazí se obrazovka Výběru států.

2 Dotkněte se názvu vybraného státu.

3 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Můžete nastavit stanici, z níž budete přijímat informace.

Položka nastavení: Stanice
Obsah nastavení: Auto (Počáteční nastavení) / ruční 

Auto: Informace můžete ze stanice přijímat automaticky.
Ruční: Vyberte si vysílací stanici, kterou chcete. (Zobrazí se 

seznam stanic, ze kterých můžete informace 
přijímat.)

1 Dotkněte se [Ruční].

Systém vyhledá stanice, poté se zobrazí obrazovka Výběru 
stanice.

2 Dotkněte se názvu vybrané stanice.

3 Dotkněte se vybrané stanice.

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Můžete autentizovat placené TMC. Pro Traffic Master (VB) byl systém 
autentizován už při dodání, tuto operaci tedy nemusíte provádět.

Co nastavujeme: V-Trafic (F) / Traffic Master (VB) / RTL

1 Dotkněte se [Vložit].

Zobrazí se obrazovka Zadání aktivačního klíče.

2 Zadejte aktivační klíč.

3 Dotkněte se [OK].

Aktivace byla provedena a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Jak nastavit Stát

Jak nastavit Stanici

Jak aktivovat placené TMC
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Jak uložit výběr regionu

Tuto operaci proveďte při aktualizaci kartografických údajů atd. v 
systému. Podrobnosti o této operaci naleznete v Příručce uživatele 
aktualizačního disku.

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 je vybráno [Stáhnout mapu]. 
Viz „Jak provést nastavení Navigace“ (strana 99).

1 Na obrazovce Nastavení se dotkněte 
[Stáhnout mapu].

Zobrazí se obrazovka Výběru států.

2 Dotkněte se vybraného regionu.

3 Dotkněte se [OK].

Data vybraného regionu byla stažena na paměťovou 
SD kartu.

• Tuto operaci lze provést pouze v případě, že do systému vložíte 
autentizovaný DVD disk s mapami (SMART MAP PRO).

Osobní nastavení Bodů zájmu

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 jsou vybrány [Osobní POI]. 
Viz „Jak provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Pro systém můžete používat údaje bezpečnostní kamery jako varovné 
údaje POI. K uložení dat do systému můžete použít USB paměť.

Položka nastavení: Jak aktualizovat varovné údaje POI

1 Dotkněte se [Aktualizovat].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Varovné údaje POI v systému byly aktualizovány.

• V průběhu aktualizace dat nechejte systém zapnutý a 
neprovádějte žádné jiné úkony.

3 Po dokončení aktualizace vás systém vrátí na 
předchozí obrazovku.

• Aktualizovatelné údaje
Formát souboru: CSV
Maximální aktualizovatelný soubor: 40000

Jak aktualizovat varovné údaje POI
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Varovné údaje POI můžete ze systému vymazat.

Položka nastavení: Mazání varovných údajů POI

1 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Varovné údaje POI byly ze systému vymazány.

• V průběhu mazání dat nechejte systém zapnutý a 
neprovádějte žádné jiné úkony.

3 Po dokončení mazání vás systém vrátí na předchozí 
obrazovku.

Můžete nastavit, zda chcete, aby se zobrazovaly ikony varovných dat 
POI nebo ne.

Položka nastavení: Varovná ikona POI
Obsah nastavení: Zobrazit (Počáteční nastavení) / Skrýt

Zobrazit: Ikony varovných dat POI jsou zobrazeny na 
mapě.

Skrýt: Ikony varovných dat POI nejsou zobrazeny na 
mapě.

Můžete nastavit, zda chcete, aby zazněl alarm, když se blíží varování 
POI, nebo ne.

Položka nastavení: Navigace varovných údajů POI
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Když se začnete blížit varování POI, systém 
rozezní alarm.

Vypnuto: Když se začnete blížit varování POI, systém 
nerozezní alarm.

Můžete zkopírovat až 40000 poloh uložených v USB paměti na 
paměťovou SD kartu vašeho systému.

Položka nastavení: Aktualizace zákaznických údajů POI

1 Dotkněte se [Aktualizovat].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Zákaznické údaje POI se zkopírují z USB paměti do 
systému.

• V průběhu aktualizace dat nechejte systém zapnutý a 
neprovádějte žádné jiné úkony.

3 Po dokončení aktualizace vás systém vrátí na 
předchozí obrazovku.

• Podporovaný formát: KML formát, Ver.2.2, KMZ
• Můžete si uložit až 49 ikon pro zákaznické údaje POI.

Formát ikony: BMP
Velikost: 21×18 pixelů
Bitová hloubka: 8/24/32 bit

• Pokud nelze údaje ikon aktualizovat, zobrazí se ikona .
• Metoda ukládání údajů ikon : Soubor KMZ a soubor BMP, které mají 

stejný název, jsou uloženy v téže složce. Soubory KML jsou 
komprimovány do souboru KMZ (zazipovaného).

• V průběhu aktualizace údajů nechejte systém zapnutý a neprovádějte 
žádné jiné úkony.

• Aktualizovat můžete názvy bodů zájmu, telefonní čísla, adresy, 
zeměpisnou šířku a délku a kategorii.

• Pokud kategorie není zaznamenána v souboru KML, aktualizuje se 
název souboru KML, ne jeho kategorie.

• Pokud jsou kategorie zaznamenány v souborech KML, můžete hledat 
data bodů zájmu podle kategorií.

Jak smazat varovné údaje POI

Jak nastavit Zobrazení Ikony varovných 
údajů POI

Jak nastavit navigace varovných údajů POI

Jak aktualizovat zákaznické údaje POI
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Zákaznické údaje POI můžete upravovat.

Položka nastavení: Úprava zákaznických údajů POI

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka pro Úpravu zákaznických údajů POI.

• Náhled seznamu můžete měnit mezi stromovým 
náhledem a náhledem s abecedním pořadím položek.

2 Dotkněte se polohy, kterou hodláte upravovat.

Zobrazení kategorií
Vedle kategorie je zobrazeno „+“. Chcete-li zobrazit 
podkategorie a názvy souborů poloh, dotkněte se názvu 
kategorie.
Zobrazí se obrazovka pro Úpravu zákaznických údajů POI.

3 Dotkněte se libovolného štítku [Jméno], [Poloha] 
nebo [Tel. číslo].

Zobrazí se obrazovka Úprav.

4 Po dokončení úprav se dotkněte [Uložit].

Změny jsou nyní uloženy a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Podrobnosti o upravování viz „Změna adresáře“ (strana 49).
• Kategorie nelze upravovat.

Zákaznické údaje POI můžete mazat.

Položka nastavení: Úprava zákaznických údajů POI

Mazání zákaznických údajů POI

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka pro Úpravu zákaznických údajů POI.

2 Dotkněte se [ ] údajů, které chcete smazat.

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

3 Dotkněte se [Ano].

Data jsou nyní smazána a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

• Když se dotknete štítku [Smazat] na názvu kategorie, budou všechny 
soubory v kategorii smazány.

Mazání všech zákaznických údajů POI

1 Dotkněte se [Upravit].

Zobrazí se obrazovka pro Úpravu zákaznických údajů POI.

2 Dotkněte se [ ].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

3 Dotkněte se [Ano].

Zákaznické údaje POI byly ze systému vymazány.

• V průběhu mazání dat nechejte systém zapnutý a 
neprovádějte žádné jiné úkony.

Můžete nastavit, zda chcete, aby se zobrazovaly ikony zákaznických dat 
POI nebo ne.

Položka nastavení: Ikona zákaznických POI
Obsah nastavení: Zobrazit (Počáteční nastavení) / Skrýt

Zobrazit: Ikony zákaznických dat POI jsou zobrazeny na 
mapě.

Skrýt: Ikony zákaznických dat POI nejsou zobrazeny na 
mapě.

Jak upravovat zákaznické údaje POI Jak mazat zákaznické údaje POI

Jak nastavit Zobrazení Ikony zákaznických 
údajů POI
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Lze zkopírovat zákaznická data POI uložená v paměťové SD kartě 
systému na USB paměť. Uložené zákaznické údaje POI můžete 
používat i pro jiné účely, například můžete s jejich pomocí zobrazovat 
swept paths vozidel v aplikaci Google Earth.

Položka nastavení: Načtení SD dat

1 Dotkněte se [Načíst].

Zobrazí se obrazovka Načtení SD dat.

2 Dotkněte se [Zákaznické POI].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

3 Dotkněte se [Ano].

Zákaznické údaje POI byly uloženy do USB paměti.

• V průběhu kopírování dat nechejte systém zapnutý a neprovádějte 
žádné jiné úkony.

• Jestliže existují soubory se stejným názvem kategorie, jsou 
přejmenovány s přidáním pořadového čísla.

• Speciální znaky v názvu kategorie jsou při zaznamenání vymazány.

Můžete zkopírovat body sledování uložené v paměťové SD kartě 
systému na USB paměť.

Položka nastavení: Načtení SD dat

1 Dotkněte se [Načíst].

Zobrazí se obrazovka Načtení SD dat.

2 Dotkněte se [Bod sledování].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

3 Dotkněte se [Ano].

Body sledování byly uloženy do USB paměti.

• V průběhu kopírování dat nechejte systém zapnutý a neprovádějte 
žádné jiné úkony.

Navigační informace

Umožňuje prohlížet různé informace poskytované navigačním 
systémem.

V nabídce Nastavení navigace v kroku 4 je vybrána [Navigační 
informace]. Viz „Jak provést nastavení Navigace“ (strana 99).

Navigační systém vám umožňuje prohlížet informace o dynamických 
polohách přijaté ze satelitu GPS. Tato funkce je velmi užitečná pro 
řidiče, kteří se pohybují v náročném terénu, poskytne totiž počáteční 
bod před trekkingem.

Položka nastavení: Stav GPS

1 Dotkněte se [Náhled].

Zobrazí se obrazovka Stavu GPS.

1 Dnešní datum

2 Počet příjimaných satelitů
Počet příjimaných satelitů může být až 12.

3 Zeměpisná šířka a délka

4 Výška
Uvedené hodnoty výšky jsou založeny na výšce GPS. 

5 Příjimané satelity
Satelity, z nichž přijímáte informace, jsou zobrazeny v modré 
barvě.

2 Dotkněte se [ ].

Systém vás vrátí na obrazovku Navigačních informací.

Lze prohlížet informace o verzi aplikace, mapy a modulu 
BLUETOOTH. Tuto informaci si pečlivě zaznamenejte a udejte ji 
kdykoliv kontaktujete Technickou podporu společnosti Alpine nebo 
autorizovaného distributora společnosti Alpine.

Položka nastavení: Informace o verzi

1 Dotkněte se [Náhled].

Zobrazí se obrazovka Prohlížet informace.

2 Dotkněte se [ ].

Systém vás vrátí na obrazovku Navigačních informací.

Jak ukládat zákaznické údaje POI na 
USB paměť

Jak ukládat body sledování na USB paměť

Jak zobrazit stavu GPS

Jak zobrazit informace o verzi

5

3

4

1
2
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Jak provést nastavení Audio

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Setup].

Zobrazí se obrazovka Výběru nastavení.

3 Dotkněte se štítku [Audio].

Zobrazí se obrazovka Výběru nastavení zvuku.

4 Dotkněte se kteréhokoliv ze štítků [Nastavení AUX], 
[Nastavení rádia] nebo [Nastavení DVD].

• Dotknete-li se [Nastavení AUX] nebo [Nastavení rádia], 
pokračujte na krok 6.

• Dotknete-li se [Nastavení DVD], pokračujte na krok 5.

5 Dotkněte se vybrané položky, jejíž nastavení chcete 
změnit.

6 Chcete-li nastavení změnit, dotkněte se přepínače.

7 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

• „Jak nastavit Rádio“ (strana 110) bude provedeno bez dotyku [OK] 
v kroku 7. [OK] není k dispozici.

Jak nastavit zvuk

Následující kroky 1-7 představují běžné úkony pro každou 
„Položku nastavení“ v Nastavení Audio. Podrobnosti naleznete 
v jednotlivých sekcích.
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Jak nastavit AUX

Vyberte [Nastavení AUX] v nabídce Nastavení Audio, krok 4. Viz „Jak 
provést nastavení Audio“ (strana 109).

Zde můžete provést nastavení pro externí zařízení (jako například 
přenosný přehrávač hudby), který je připojen k terminálu AUX 
spojovacího kabelu AUX/PREOUT.

Položka nastavení: Zadní AUX IN Primární
Obsah nastavení: Zadní AUX IN (Počáteční nastavení / 

Game / DVB-T / EXT. DVD CHG (Změna 
DVD) / Off (Vypnuto)

• Pokud jste připojeni ke kanálovému voliči DVB-T, nastavte tuto 
položku na DVB-T. Pokud jste připojeni k externímu DVD měniči, 
nastavte tuto položku na EXT. DVD CHG (Změna DVD). DVD CHG 
(Změna DVD). Pokud jste připojeni k oběma, připojte kanálový volič 
DVB-T k „Zadní AUX IN Primární“ a externí měnič DVD připojte k 
„Zadní AUX IN Sekundární“.

Položka nastavení: Úroveň zadního AUX IN
Obsah nastavení: Vysoká (Počáteční nastavení) / Nízká

Vysoká: Zvýší externí příkon úrovně zvuku.
Nízká: Sníží úroveň externího zvukového vstupu.

Pokud je připojen kanálový volič DVB-T (není součástí produktu), 
můžete jej použít k připojení dalšího zařízení s externím vstupem. 
Nastavení Sekundárního názvu může změnit zobrazení zdrojového 
názvu tohoto zařízení.
Toto nastavení lze změnit pouze pokud máte nastavený DVB-T v sekci 
„Jak nastavit Zadní AUX Primární”.

Položka nastavení: AUX IN Sekundární
Obsah nastavení: Zadní AUX / Game / EXT. DVD CHG 

(Změna DVD) / Off (Vypnuto) 
(Počáteční nastavení)

• Pokud je připojený externí měnič DVD, nastavte tuto položku na 
EXT. DVD CHG (Změna DVD).

Zde můžete provést nastavení pro externí zařízení (jako například 
přenosný přehrávač hudby), který je připojen ke vstupnímu terminálu 
Předního AUX.

Položka nastavení: Přední AUX IN
Obsah nastavení: Audio (Počáteční nastavení) / 

Audio + Video

Audio: Z výstupu externího zařízení zní pouze zvukový signál.
Audio + Video: Z výstupu externího zařízení zní zvukový i 

obrazový signál.

Položka nastavení: Úroveň Předního AUX IN
Obsah nastavení: Vysoká (Počáteční nastavení) / Nízká

Vysoká: Zvýší externí příkon úrovně zvuku.
Nízká: Sníží úroveň externího zvukového vstupu.

Jak nastavit Rádio

Vyberte [Nastavení rádia] v nabídce Nastavení Audio, krok 4. Viz „Jak 
provést nastavení Audio“ (strana 109).

Pokud je rozdíl hlasitosti mezi CD přehrávačem FM rádiem příliš velký, 
nastavte úroveň signálu FM následovně.

Položka nastavení: Úroveň FM
Obsah nastavení: Vysoká (Počáteční nastavení) / Nízká

Položka nastavení: Vyhledávání PI
Obsah nastavení: Auto / Off (Vypnuto) (Počáteční 

nastavení)

Pokud vyberete Off (Vypnuto), jednotka bude stále automaticky 
přijímat blízké místní stanice RDS.

Položka nastavení: Regionální RDS
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Příjem PTY31 (Tísňové vysílání) lze nastavit na On (Zapnuto)/Off 
(Vypnuto).

Položka nastavení: PTY31 (ALARM)
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

• Pokud je PTY31 jednotka automaticky upřednostní tísňové vysílání, 
kdykoliv se spustí, a přeruší program, který momentálně 
posloucháte.

• Na displeji jednotky se při příjmu PTY31 zobrazí „Alarm“.

Jak nastavit Zadní AUX Primární

Jak nastavit Úroveň zadního AUX Audio

Jak nastavit Sekundární AUX

Jak nastavit Přední AUX

Jak nastavit Úroveň předního AUX Audio

Jak nastavit úroveň zdrojového signálu

Jak nastavit Vyhledávání PI

Přijímání Oblastních (místních) stanic RDS

Jak nastavit příjem PTY31 
(tísňové vysílání)
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Jak nastavit DVD

Vyberte [Nastavení DVD] v nabídce Nastavení Audio, krok 4. Viz „Jak 
provést nastavení Audio“ (strana 109).

• V režimu DVD můžete provést nastavení DVD.
• Pokud budete chtít nastavit DVD, dotkněte se nejprve [Stop].

Jazyk zvuku, jazyk titulků a jazyk nabídky lze nastavit podle vašich 
preferencí.
Jakmile jazyk nastavíte, stane se výchozím jazykem. Tato funkce je 
užitečná, když chcete vždy poslouchat vše v Angličtině. (Jazyk nelze na 
některých discích nastavit. V tom případě je jejich výchozí jazyk 
součástí továrního nastavení.)

• Změníte-li nastavení, staré nastavení bude přepsáno. Než provedete 
nějaké změny, nastavení si zaznamenejte.

• Chcete-li dočasně změnit jazyk na současném disku, proveďte změny 
z nabídky DVD nebo pomocí operací popsaných v sekci „Jak 
přepnout zvukovou stopu“ (strana 70).

• Pokud disk vybraný jazyk neobsahuje, nastaví se výchozí jazyk disku.

Chcete-li přehrávat v jazyce jiném, než jsou zobrazené 
jazyky,

1 Dotkněte se [Jiný].

Zobrazí se Numerická obrazovka.

2 Dotkněte se 4-místné číslovky čísla jazyka.

Čísla dostupných jazyků naleznete v sekci „Seznam kódů 
jazyků“ (strana 121).

3 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

Nastavte jazyk použitý pro nabídky (nabídka titulků atd.).

Položka nastavení: Jazyk nabídky
Obsah nastavení: Auto (počáteční nastavení) / Deutsch / 

English / Español / Français / Italiano / 
Japanese / Svenska / Jiný

• Vyberete-li „Auto“, bude přehrána nahrávka primárního jazyka 
nabídky.

Nastavte jazyk zvuku vyycházející z reproduktorů.

Položka nastavení: Jazyk zvuku
Obsah nastavení: Auto (počáteční nastavení) / Deutsch / 

English / Español / Français / Italiano / 
Japanese / Svenska / Jiný

• Vyberete-li „Auto“, bude přehrána nahrávka primárního jazyka 
zvuku.

Nastavte jazyk titulků zobrazený na obrazovce.

Položka nastavení: Jazyk titulků
Obsah nastavení: Auto (počáteční nastavení) / Deutsch / 

English / Español / Français / Italiano / 
Japanese / Svenska / Jiný

• Vyberete-li „Auto“, bude přehrána nahrávka primárního jazyka 
titulků.

Kód státu nastavte, až budete nastavovat heslo (Rodičovský zámek).

Položka nastavení: Kód státu

1 Na obrazovce Nastavení DVD se dotkněte 
[Kód státu].

Zobrazí se Numerická obrazovka.

2 Dotkněte se 4-místného kódu státu.

Co se týče čísel států, naleznete je v “Seznam kódů zemí” 
(strany 122, 123).

3 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

• Změníte-li nastavení, staré nastavení bude přepsáno. Než provedete 
nějaké změny, nastavení si zaznamenejte.

Jak změnit nastavení jazyka

Jak nastavit Jazyk nabídky

Jak nastavit Jazyk zvuku

Jak nastavit Jazyk titulků

Jak změnit nastavení Kódu státu
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Tato funkce může pomoci omezit prohlížení filmů pouze na děti, které 
jsou vhodného věku.

Položka nastavení: Rodičovský zámek

1 Na obrazovce Nastavení DVD se dotkněte 
[Rodičovský zámek].

Zobrazí se Numerická obrazovka.

2 Dotyky na numerickou klávesnici vložte 4-místné 
heslo.

Vložená čísla se zobrazí jako „*”.

3 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

Zobrazí se obrazovka Rodičovského zámku.

4 Dotykem na číslo vyberte úroveň přístupnosti 
(1 až 8).

Vyberte „Off,“ pokud chcete rodičovský zámek zrušit nebo 
pokud nechcete zadávat úroveň přístupnosti. Čím nižší 
číslo, tím vyšší úroveň přístupnosti.

5 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

• Změníte-li nastavení, staré nastavení bude přepsáno. Než provedete 
nějaké změny, nastavení si zaznamenejte.

• Na DVD bez omezení přístupnosti nebude přehrávání omezeno ani v 
případě, že nastavíte úroveň přístupnosti.

• Jakmile jej jednou nastavíte, úroveň přístupnosti zůstává v paměti až 
do další změny. Chcete-li povolit přehrávání disků s vyššími 
určujícími stupni nebo zrušit rodičovský zámek, je potřeba změnit 
nastavení.

• Ne všechny DVD mají funkci Rodičovského zámku. Pokud si nejste 
diskem DVD jisti, nejprve jej přehrajte. Nenechávejte DVD v dosahu 
malých dětí, pro která jsou podle vás nevhodné.

Heslo můžete měnit.

Položka nastavení: Heslo

1 Na obrazovce Nastavení DVD se dotkněte [Heslo].

Zobrazí se Numerická obrazovka.

2 Dotyky na numerickou klávesnici vložte současné 
heslo.

Zobrazí se Numerická obrazovka.

3 Dotyky na numerickou klávesnici vložte nové 
4-místné heslo.

• Nové číslo si zaznamenejte a záznam dobře uschovejte 
pro případ, že byste heslo zapomněli.

4 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

Pokud tuto funkci nastavíte na On (Zapnuto), systém přeskočí 
obrazovku Menu DVD VIDEA a spustí přehrávání hlavního obsahu.

Položka nastavení: Přeskočení Menu
Obsah nastavení: On (Zapnuto) / Off (Vypnuto) 

(Počáteční nastavení)

1 Dotkněte se [Přeskočení Menu].

Při každém dotyku tohoto štítku se nastavení On (Zapnuto)/
Off (Vypnuto) změní.

Položka nastavení: Informace DivX

1 Na obrazovce Nastavení DVD se dotkněte 
[Informace DivX].

Zobrazí se registrovaný kód souboru DivX®.

Jak nastavit heslo (Rodičovský zámek) Jak změnit heslo

Jak dočasně změnit úroveň přístupnosti
Některé disky vás během přehrávání mohou požádat, abyste změnili 
úroveň přístupnosti nastavenou ve výchozím nastavení. V takovém 
případě se na obrazovce zobrazí zpráva „Chcete změnit rodičovské 
kontrola nastavení? [Ano] [Ne]“.

Pokud se tato obrazovka zobrazí, stupeň změňte následovně:
• Chcete-li změnit stupeň rodičovského zámku a disk 

přehrát, dotkněte se [Ano].
Pokud se dotknete [Ano], zobrazí se Numerická obrazovka. 
Zadejte 4-místné heslo, které jste nastavili v „Jak nastavit 
heslo (Rodičovský zámek)“ poté se dotkněte [OK].

• Chcete-li disk přehrát, aniž byste rodičovský zámek 
měnili, dotkněte se [Ne].

(Pokud se dotknete [Ne], přehrávání zůstane na stupni 
rodičovského zámku nastaveném v „Jak nastavit heslo 
(Rodičovský zámek).“)

Jak nastavit funkci Přeskočení Menu

Jak zobrazit DivX® Informace o disku
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Pomocí níže popsaného postupu upravte výstupní obrazovku podle typu 
používanéo televizního monitoru (zadní monitor).
Toto nastavení lze použít i na INE-S900R.
Pokud zadní monitor není připojený, nastavení obrazovky je 16:9.

Položka nastavení: TV obrazovka
Obsah nastavení: 16:9 (Počáteční nastavení) / 4:3 LB / 

4:3 PS

1 Dotkněte se [TV obrazovka].

Při každém dotyku tohoto štítku se nastavení změní.

4:3 LETTER BOX:
Tuto položku vyberte, pokud jste připojeni k monitoru s 
konvenční velikostí 4:3 (normální TV poměr šířky a výšky 
obrazu). V horní a spodní části obrazovky se mohou 
objevovat černé pruhy (při přehrávání filmu velikosti 16:9). 
Šířka těchto pruhů bude záviset na původním poměru stran 
velikosti filmu, v jaké byl uveden do kin.

4:3 PAN-SCAN:
Tuto položku vyberte, pokud jste připojeni k monitoru s 
konvenční velikostí 4:3. Obraz zaplní celou TV obrazovku. 
Nicméně kvůli nesprávnému spojení v poměru stran 
nebudou části filmu úplně vpravo a úplně vlevo viditelné 
(při přehrávání filmu velikosti 16:9).

16:9 WIDE:
Tuto položku vyberte, pokud jste připojeni k širokoúhlé TV 
obrazovce. Toto je tovární nastavení.

Tato funkce se vztahuje na zvuk Dolby Digital a DTS stream.

Položka nastavení: Režim Downmix
Obsah nastavení: Prostorový (Počáteční nastavení) / 

Stereo

1 Dotkněte se [Režim Downmix].

Při každém dotyku tohoto štítku se nastavení změní.

Prostorový zvuk: Režim Downmix kompatibilní s 
Prostorovým zvukem

Stereo: Stereo Downmix

Znovu nastaví obsah nastavení DVD na tovární nastavení.

Položka nastavení: Reset

1 Na obrazovce Nastavení DVD se dotkněte [Reset].

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2 Dotkněte se [Ano].

Nastavení je spuštěno.

Jak nastavit režim Televizní obrazovky Jak nastavit Režim Downmix

Jak znovu nastavit DVD
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Jak provést nastavení Telefonu

1 Stiskněte <MENU>.

2 Dotkněte se [Setup].

Zobrazí se obrazovka Výběru nastavení.

3 Dotkněte se štítku [Phone].

Zobrazí se obrazovka Výběru nastavení telefonu.

4 Dotkněte se libovolného štítku [Info. o zařízení] nebo 
[Nast. BLUETOOTH].

5 Chcete-li nastavení změnit, dotkněte se přepínače.

6 Dotkněte se [OK].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

Jak nastavit Telefon

Následující kroky 1-6 představují běžné úkony pro každou 
„Položku nastavení“ v Nastavení Telefonu. Podrobnosti 
naleznete v jednotlivých sekcích.
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Změnit Informace o zařízení

V nabídce Nastavení Telefonu v kroku 4 je vybráno [Informace o 
zařízení]. Viz „Jak provést nastavení Telefonu“ (strana 114).

Můžete změnit název zařízení systému.

Položka nastavení: Změnit jméno zařízení

1 Dotkněte se [Změna hesla zařízení] na obrazovce 
Informace o zařízení.

Zobrazí se obrazovka pro Změnu jména zařízení.

2 Vložte jméno zařízení.

Počáteční název je INE-S900R.

3 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

• Můžete vložit název zařízení o až 20 číslicích.

Můžete změnit hesla zařízení systému.

Položka nastavení: Změnit heslo zařízení

1 Dotkněte se [Změna hesla zařízení] na obrazovce 
Informace o zařízení.

Zobrazí se obrazovka pro Změnu hesla zařízení.

2 Vložte heslo zařízení.

Počáteční heslo je 1234.

• Zadejte čtyřmístné číslo.

3 Dotkněte se [OK] a systém si číslo zapamatuje.

Jak nastavit BLUETOOTH

V nabídce Nastavení Telefonu v kroku 4 je vybráno [Nastavení 
BLUETOOTH]. Viz „Jak provést nastavení Telefonu“ (strana 114).

Můžete nastavit, zda chcete, aby byl přístroj INE-S900R rozpoznán 
zařízením kompatibilním s BLUETOOTH nebo ne. Obvykle je tato 
položka nastavena na On (Zapnuto).

Položka nastavení: Viditelný režim
Obsah nastavení: On (Zapnuto) (Počáteční nastavení) / 

Off (Vypnuto)

Zapnuto: Povolte rozpoznání přístroje INE-S900R ařízením 
kompatibilním s BLUETOOTH.

Vypnuto: Zakažte rozpoznání přístroje INE-S900R 
ařízením kompatibilním s BLUETOOTH.

Jak změnit jméno zařízení

Jak změnit heslo zařízení

Jak nastavit Režim Vyhledávání
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Jak provést nastavení Zvuku

1 Stiskněte <MENU>.

2 Zobrazí se nabídka NAVIGACE, dotkněte se štítku 
[AUDIO/VISUAL].

Nebo stiskněte <MENU>, chcete-li štítek přepnout.

3 Dotkněte se [Sound setup].

Zobrazí se obrazovka Nastavení zvuku.

4 Chcete-li nastavení změnit, dotkněte se 
[ ] nebo [ ] atd.

5 Dotkněte se [ ].

Nastavení je nyní změněno a systém vás vrátí na předchozí 
obrazovku.

1 Dotkněte se [ ][ ][ ] [ ].

Vyvážení: L15 až R15
Prolínač: R15 až F15

• Chcete-li resetovat na počáteční nastavení (Vyvážení: 0, 
Prolínač: 0), dotkněte se [Centre].

Položka nastavení: Basy
Obsah nastavení: -7 až +7 (Počáteční nastavení: 0)

• Toto nastavení nelze provést, pokud je Defeat nastaveno na On 
(Zapnuto).

Položka nastavení: Výšky
Obsah nastavení: -7 až +7 (Počáteční nastavení: 0)

• Toto nastavení nelze provést, pokud je Defeat nastaveno na On 
(Zapnuto).

Můžete nastavit úroveň subwooferu, pokud máte subwoofer připojený. 
Pokud není Subwoofer připojený, nastavte tuto položku na Off 
(Vypnuto).

Položka nastavení: Subwoofer
Obsah nastavení: Off (Vypnuto), 0 / +15 (Počáteční 

nastavení) Vypnuto)

Hlasitost představuje speciální nízko- a vysoko-frekvenční důraz při 
nízkých stupních. To kompenzuje sníženou citlivost ucha na basové a 
vysoké tóny na těchto stupních.

Položka nastavení: Hlasitost
Obsah nastavení: Off (Vypnuto) (Počáteční nastavení) / 

On (Zapnuto)

• Toto nastavení nelze provést, pokud je Defeat nastaveno na On 
(Zapnuto).

Nastavíte-li Defeat na On, nastavení Basových tónů/Vysokých tónů/
Hlasitosti se nastaví zpět na počáteční nastavení. Nastavíte-li je na Off, 
vrátí se na nastavené hodnoty.

Položka nastavení: Defeat
Obsah nastavení: Off (Vypnuto) (Počáteční nastavení) / 

On (Zapnuto)

Jak nastavit Zvuk

Následující kroky 1-5 představují běžné úkony pro každou 
„Položku nastavení“ v Nastavení Zvuku. Podrobnosti naleznete 
v jednotlivých sekcích.

Jak nastavit Vyvážení/Prolínač

Jak nastavit stupeň basů

Jak nastavit úroveň výšek

Jak nastavit úroveň subwooferu

Jak nastavit Hlasitost

Jak přepnout Defeat na ON (Zapnuto) nebo 
OFF (Vypnuto)
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Jak provést Vizuální EQ nastavení

1 Stiskněte <MENU>.

2 Zobrazí se nabídka NAVIGACE, dotkněte se štítku 
[AUDIO/VISUAL].

Nebo stiskněte <MENU>, chcete-li štítek přepnout.

3 Dotkněte se [Visual setup].

Zobrazí se obrazovka Vizuální nastavení.

• Chcete-li nastavit vizuální zdroj, pokračujte na krok 4.
• Chcete-li nastavit zdroj navigace/zvuku, pokračujte na 

krok 6.

4 Dotkněte se [ ] nebo [ ], chcete-li toto nastavení 
změnit.

Položka nastavení: Vizuální EQ
Obsah nastavení: Plochá obraz (Počáteční nastavení) / 

Noční film / Jemný / Ostrý / Vysoký 
kontrast

Plochá obraz: Počáteční nastavení
Noční film: Vhodné pro filmy, v nichž se často 

objevují tmavé scény.
Jemný: Vhodné pro počítačovou grafiku a 

animované filmy.
Ostrý: Vhodné pro staré filmy, kde záběry 

nejsou jasné.
Vysoký kontrast: Vhodné pro nové filmy.

• Chcete-li provést podrobnějí změny v nastavení, 
pokračujte na krok 5.

• Chcete-li dokončit změny v nastavení, pokračujte na 
krok 7.

5 Dotykem na [Custom] zobrazíte obrazovku 
podrobnějšího nastavení.

6 Dotkněte se [ ] nebo [ ], chcete-li toto nastavení 
změnit.

Položka nastavení: Jas, Kontrast, Barva, Odstín, Ostrost

V závislosti na zdroji se dostupné položky nastavení 
liší.

• Vizuální zdroj: Jas, Kontrast, Barva, Odstín, Ostrost
• Zdroj navigace/zvuku: Jas, Kontrast

7 Dotkněte se [ ].

Systém se vrátí na předchozí obrazovku.

• Pokud jste změnili Jas, Kontrast atd. v kroku 6, Vizuální EQ se 
zobrazí jako „Zákaznické“.

• Vozuální EQ lze nastavit pouze pro současný vizuální zdroj.
• Podrobnosti o nastavení kvality obrazu při zapojení zadní kamery, 

viz „Nastavení kvality obrazu obrazovky zadní kamery“ (strana 93).

Vizuální nastavení
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Jak nastavit jas

Jas lze nastavit mezi Min (-15) a Max (+15). Když dosáhne 
minimálního nebo maximálního bodu, displej zobrazí „Min“ nebo 
„Max“ podle konkrétního případu. 

Položka nastavení: Jas
Obsah nastavení: -15 až +15

• Je li Ztlumení nastavené na „Nastavení jasu osvětlení“ (strana 92) a 
režim Vizuální EQ je nastavený na jiný, jako zákaznický, jas 
vizuálního zdroje je automaticky nastavený podle jasu interiéru 
vozidla.

Jak nastavit kontrast obrazu

Kontrast se nastavuje v rozsahu Nízký (-15) až Vysoký (+15). „Vysoký“ 
a „Nízký“ se zobrazí při specifikaci maximální a minimální hodnoty.

Položka nastavení: Kontrast
Obsah nastavení: -15 až +15

• Je li Ztlumení nastavené na „Nastavení jasu osvětlení“ (strana 92) a 
režim Vizuální EQ je nastavený na jiný, jako zákaznický, jas 
vizuálního zdroje je automaticky nastavený podle jasu interiéru 
vozidla.

Jak upravit barvu obrazu

Barvu lze nastavit mezi Min (-15) a Max (+15). Když dosáhne 
minimálního nebo maximálního bodu, displej zobrazí „Min“ nebo 
„Max“ podle konkrétního případu.

Položka nastavení: Barva
Obsah nastavení: -15 až +15

• Nastavení odstínu nelze upravit v režimu navigace nebo zvuku.

Jak upravit odstín obrazu

Upravte barvu od zelené (-15) až po červenou (+15). Při dosažení 
maxima každé barvy se zobrazí „Červená“ nebo „Zelená“.

Položka nastavení: Odstín
Obsah nastavení: -15 až +15

• Nastavení odstínu nelze upravit v režimu navigace nebo zvuku.

Jak upravit kvalitu obrazu

Rozsah nastavení ostrosti obrazu se pohybuje od Jemného (-15) po 
Vysoký (+15). „Jemný“ a „Vysoký“ se zobrazí při specifikaci 
maximální a minimální hodnoty.

Položka nastavení: Ostrost
Obsah nastavení: -15 až +15

• Nastavení odstínu nelze upravit v režimu navigace nebo zvuku.

Můžete ukládat nastavení jasu, kontrastu, odstínu, barvy a ostrosti, která 
jste změnili pro vizuální zdroj. Uložené upravené hodnoty můžete také 
nahrávat.

1 Poté, co upravíte jas, kontrast, odstín, barvu a 
ostrost (strana 118), dotkněte se a přidržte [Preset 1] 
nebo [Preset 2].

Upravené hodnoty nastavení byly uloženy.

2 Chcete-li hodnotu nastavení nahrát, dotkněte se 
[Preset 1] nebo [Preset 2].

Jak ukládat a nahrávat hodnoty nastavení 
kvality obrazu
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Informace

Odchylky v aktuální poloze nebo 
trase 

Odchylky se mohou snížit kombinací GPS, vnitřní navigace a 
porovnáním s mapou. Nicméně tyto funkce v závislosti na podmínkách 
nemusí fungovat a odchylky proto mohou být značné.

• Pokud lze přijmout radiové vlny pouze ze dvou nebo méně 
GPS satelitů, určení polohy pomocí GPS nelze provést.

• Pokud se vozidlo nachází na následujících místech, určení 
polohy pomocí GPS nelze provést, protože radiovlny ze 
satelitů GPS jsou přerušeny a nelze je přijímat.

• V následujících případech nemusí být GPS satelit dočasně 
dosažitelný kvůli radiové interferenci.

– Při používání satelitního nebo mobilního telefonu blízko 
antény GPS.

• V následujících případech je možné, že signál satelitu GPS 
nebude možné přijmout.

– Při použití autozahrádky (v případě, že je anténa GPS 
namontována na střechu vozu).

– Pokud je v blízkosti antény GPS nějaký kovový předmět (v 
případě, že je anténa GPS namontována vevnitř vozu).

– Ve voze je použita okenní folie s obsahem kovu (v případě, že 
je anténa GPS namontována vevnitř vozu).

• Satelity GPS provozuje Ministerstvo obrany Spojených států, 
a ty mohou vysílat polohová data, která byla úmyslně 
posunuta. V takových případech vzrůstá odchylka určení 
polohy.

• Při určení polohy ve třech rozměrech se odchylka měří na 
cca. 10 až 100 m. Odchylka určení polohy ve dvou rozměrech 
se poněkud zvyšuje v případě určení polohy ve třech 
rozměrech.

• Nevhodná poloha satelitů GPS (pokud jsou satelity v 
podobném směru nebo výšce) může způsobit nedostatečnou 
přesnost. (Nejvyšší přesnost určení polohy pomocí GPS lze 
dosáhnout, pokud radiové vlny přicházejí ze dvou nebo více 
GPS satelitů přímo nad vozidlem a od samotného horizontu 
na severu, jihu, východě a západě.)

• Co se týče přesnosti určení polohy pomocí GPS, odchylky v 
určení výšky poněkud narůstají oproti směru horizontálnímu.
Protože není možné přijímat satelitní signály z opačné 
zemské polokoule, nelze provést dostatečné porovnání výšky.

• Pokud jste projeli odbočkou ve tvaru Y s malým úhlem

• Pokud jsou silnice rovnoběžné (jako servisní cesty a dálnice)

• Pokud jedete po silnici ve čtvercové síti

Odchylka určení polohy pomocí GPS je 
nepřijatelná

V tunelech a na 
zastřešených 
parkovištích

Na místech 
obklopených 
vysokými budovami

Na místech 
obklopených 
vysokými stromy

Na nižším patře 
víceúrovňových 
dálnic

Pokud je GPS satelit nízko u 
horizontu (úhel pod 10°), 
překážky někdy znemožní 
normální příjem

Odchylky způsobené satelity GPS

Další odchylky
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• Pokud jedete po silnici s výškovým rozdílem, jako horské 
cesty s prudkými stoupáními

• Pokud pokračujete po serpentinách, nebo jste projeli pod 
zatočeným mostem

• Pokud kola prokluzují na štěrkové nebo zasněžené silnici, 
pokud máte nasazeny sněžné řetězy, pokud jste změnili 
velikost pneumatik, nebo když je nesprávný tlak v 
pneumatikách

• Krátce poté, co jste dlouho jeli po přímce nebo stabilní křivce
• Pokud jedete po dlouhé a klikaté silnici
• Pokud bylo vozidlo otočeno na točně na parkovišti
• Pokud jste např. na vícepodlažním parkovišti opakovaně 

zatočili a vraceli se stejnou cestou
• Pokud jedete po nové silnici, která není obsažena na 

mapových údajích
• Pokud bylo vozidlo přesunuto trajektem nebo jinak 

přepraveno
• Pokud jste opakovaně zastavili a popojeli nízkou rychlostí, 

např. v dopravní zácpě
• Pokud jste se přiblížili k silnici, která vede podél nějakého 

závodu (např. továrny) a vy jedete po cestě vevnitř závodu
• Pokud zahájíte jízdu ihned po nastartování

DVD

Hudební CD a DVD mají drážky (stopy), v nichž jsou nahrána digitální 
data. Tato data jsou zaznamenána pomocí mikroskopických prohlubní v 
této stopě – a pro přehrání disku jsou snímány laserovým paprskem. Na 
DVD je hustota těchto stop a prohlubní dvojnásobná oproti CD, takže 
DVD obsahují více dat na menším prostoru.

CD

DVD

12 cm disk může obsahovat jeden film nebo až 4 hodiny hudby. Navíc 
DVD díky horizontálnímu rozlišení přes 500 řádků poskytují skvělou 
kvalitu obrazu se živými barvami (oproti méně než 300 na páskách 
VHS).

Navíc DVD nabízejí řadu funkcí.

Vícenásobné audio* (strana 70)
Filmy lze nahrávat v až osmi jazycích. V jednotce si můžete zvolit 
požadovaný jazyk.

Funkce titulků* (strana 70)
Filmy mohou obsahovat titulky v až 32 jazycích. V jednotce si 
můžete zvolit požadovaný jazyk titulků.

Funkce více úhlů* (strana 70)
Pokud DVD obsahuje film natáčený z různých úhlů, můžete si na 
jednotce zvolit požadovaný úhel.

Funkce více příběhů*
Pomocí této funkce může jeden film obsahovat různé příběhové 
linie. Můžete si vybrat různé příběhové linie a shlédnout tak 
různé verze jednoho filmu.
Ovládání se liší podle disku. Obrazovky pro výběr příběhových 
linií včetně pokynů se objevují během filmu. Postupujte podle 
pokynů.

* Tyto funkcese liší podle disku. Pro podrobnosti viz pokyny k disku.

Přístupnost filmů (rodičovský zámek)
Tato funkce DVD omezuje věk diváků podle zákonů různých 
zemí. Omezení věku se liší podle konkrétního DVD. Někdy nelze 
DVD přehrát vůbec, jindy jsou vynechány některé scény a jiné 
jsou nahrazený odlišnými scénami.

Minimální délka 
prohlubní - 
0,9 µm

1,2 mm

Stoupání stopy 
- 1,6 µm

Minimální délka 
prohlubní - 
0,9 µm

0,6 mm Stoupání stopy - 
0,74 μm0,6 mm
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Seznam kódů jazyků

(Podrobnosti viz strana 111.)

Jazyk
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu

Zkratka
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DE
DZ
EL
EN
EO
ES
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FR
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA

Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua

Kód
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6673
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365

Zkratka
IE
IK
IN
IS
IT
IW
JA
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM

Kód
7369
7375
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7967
7977
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277

Jazyk
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance

Zkratka
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZH
ZU

Kód
8278
8279
8285
8287
8365
8368
8371
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8478
8479
8482
8483
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
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Seznam kódů zemí

(Podrobnosti viz strana 111.)

7573
7577
7578
7580

7582
7587
7589
7590
7665

7666
7667
7673
7675
7682
7683
7684
7685
7686
7689
7765
7767
7768
7771
7772
7775

7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7865
7867
7869
7870
7871
7873
7876
7879
7880
7882
7885
7890
7977
8065

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD

CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK

Andorra
United Arab Emirates
Afghanistan
Antigua and Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Netherlands Antilles
Angola
Antarctica
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Barbados
Bangladesh
Belgium
Burkina Faso
Bulgaria
Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazil
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
Botswana
Belarus
Belize
Canada
Cocos (Keeling) Islands
Congo, the Democratic
Republic of the
Central African Republic
Congo
Switzerland
Cote d’lvoire
Cook Islands
Chile
Cameroon
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cape Verde
Christmas Island
Cyprus
Czech Republic
Germany
Djibouti
Denmark

6568
6569
6570
6571
6573
6576
6577
6578
6579
6581
6582
6583
6584
6585
6587
6590
6665
6666
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6677
6678
6679
6682
6683
6684
6686
6687
6689
6690
6765
6767
6768

6770
6771
6772
6773
6775
6776
6777
6778
6779
6782
6785
6786
6788
6789
6790
6869
6874
6875

DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS

GT
GU
GW
GY
HK
HM

HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH

6877
6879
6890
6967
6969
6971
6972
6982
6983
6984
7073
7074
7075
7077
7079
7082
7165
7166
7168
7169
7170
7172
7173
7176
7177
7178
7180
7181
7182
7183

7184
7185
7187
7189
7275
7277

7278
7282
7284
7285
7368
7369
7376
7378
7379
7381
7382
7383
7384
7477
7479
7480
7569
7571
7572

Dominica
Dominican  Republic
Algeria
Ecuador
Estonia
Egypt
Western Sahara
Eritrea
Spain
Ethiopia
Finland
Fiji
Falkland Islands
Micronesia, Federated States of
Faroe Islands
France
Gabon
United  Kingdom
Grenada
Georgia
French Guiana
Ghana
Gibraltar
Greenland
Gambia
Guinea
Guadeloupe
Equatorial Guinea
Greece
South Georgia and the
South Sandwich Islands

Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong
Heard Island and
McDonald Islands
Honduras
Croatia
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
British Indian Ocean Territory
Iraq
Iran, Islamic Republic of
Iceland
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Cambodia

KI
KM
KN
KP

KR
KW
KY
KZ
LA

LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK

ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA

Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People’s Republic  of

Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakstan
Lao People’s
Democratic Republic

Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Monaco
Moldova, Republic of
Madagascar
Marshall Islands
Macedonia, The former
Yugoslav Republic of
Mali
Myanmar
Mongolia
Macau
Northern Mariana Islands
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Panama
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Peru
French Polynesia
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn
Puerto Rico
Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena
Slovenia

Svalbard and Jan Mayen
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tome and Principe
El  Salvador
Syrian Arab Republic
Swaziland
Turks and Caicos Islands
Chad
French Southern Territories
Togo
Thailand
Tajikistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
East  Timor
Turkey
Trinidad and Tobago
Tuvalu

8069
8070
8071
8072
8075
8076
8077
8078
8082
8084
8087
8089
8165
8269
8279
8285
8287
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373

8374
8375
8376
8377
8378
8379
8382
8384
8386
8389
8390
8467
8468
8470
8471
8472
8474
8475
8477
8478
8479
8480
8482
8484
8486

8487
8490
8565
8571
8577

8583
8589
8590
8665
8667

8669
8671
8673
8678
8685
8770
8783
8969
8984
8985
9065
9077
9087

PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI

SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV

TW
TZ
UA
UG
UM

US
UY
UZ
VA
VC

VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZW

Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City  State)
Saint Vincent and the
Grenadines
Venezuela
Virgin Island, British
Virgin Islands, U.S
Viet Nam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Yemen
Mayotte
Yugoslavia
South  Africa
Zambia
Zimbabwe
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V případě potíží

Pokud se setkáte s problémem, konzultujte položky na následujícím seznamu. Tento průvodce vám pomůže identifikovat problém, pokud je vinou 
jednotky. V opačném případě se ujistěte, že je váš systém správně zapojen, nebo kontaktujte vašeho autorizovaného prodejce výrobků společností 
Alpine.

Systém

Příznak Příčina Řešení

Nefunguje Vyhořelá pojistka Nahraďte pojistkou předepsaného hodnocení.

Okolní teplota přes 50 °C Snižte teplotu ve voze pod 50 °C, např. jízdou s 
otevřeným oknem nebo použitím klimatizace.

Kondenzace vlhkosti Počkejte, než se kondenzace vypaří 
(přibližně 1 hodinu).

Zapalování vozidla je vypnuto. Pokud je jednotka připojena podle příručky, nebude 
fungovat při vypnutém zapalování.

Nefunguje, nebo nezobrazuje Nesprávné spoje napájení. Zkontrolujte spoje napájení. (Viz strana 140.)

Vnitřní mikropočítač selhal, např. kvůli 
interferenčnímu hluku.

Pomocí kuličkového pera nebo jiného úzkého předmětu 
stiskněte přepínač RESET. (Viz strana 17.)

Je aktivován režim vypnuté obrazovky. Zrušte režim vypnuté obrazovky (Viz strana 22.)

Bez zvuku, nebo nepřirozený 
zvuk.

Nesprávné nastavení hlasitosti/vyvážení/
zeslabovače.

Upravte nastavení. (Viz strany 18, 116.)

Připojení nejsou správně nebo bezpečně 
provedena.

Zkontrolujte spojení a pevně připojte. (Viz strana 140.)

Obrazovka nefunguje. Jas/kontrast je nastaven na minimální polohu. Upravte ovládání jasu/kontrastu. (Viz strana 118.)

Teplota ve vozidle je příliš nízká. Zvyšte teplotu ve vozidle na provozní.

Je aktivován jiný režim než požadovaný zdroj. Dotykem požadovaného zdroje změníte režim. 
(Viz strana 56.)

Vedení od parkovací brzdy je odpojeno. Připojte vedení parkovací brzdy a zatáhněte parkovací 
brzdu. (Viz strana 140.)

Parkovací brzda není zatažená.

Nefunguje obraz ani zvuk. Je aktivován režim AV Off. Deaktivujte režim AV Off. (Viz strana 56.)

Připojení kabelů není dokončené. Dokončete připojení. (Viz strana 140.)

Pohyb obrazu na displeji není 
normální.

Teplota ve vozidle je příliš vysoká. Nechejte vnitřní teplotu vozidla klesnout.

Není možné ovládat, protože 
ovladače dotykového panelu jsou 
zešedlé.

Vedení od parkovací brzdy je odpojeno. Nahlédněte do „Připojení“ a správně připojte. 
(Viz strana 140.)

Spínače dotykového panelu nejsou v provozu. Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte 
páku ruční brzdy. Některé funkce nemusí být v závislosti 
na situaci a nastavení k dispozici.

Při určitém úkonu se zobrazí 
Cannot read disc (Disk nelze 
načíst).

Disk je znečištěný. Vyčistěte disk.

Snímací čočka je znečištěná. Nepoužívejte volně prodejný čistící disk na čočky.
Kontaktujte nejbližšího dealera výrobků ALPINE.

Nelze uložit data. Okolní teplota přes 50 °C Snižte teplotu ve voze pod 50 °C, např. jízdou s 
otevřeným oknem nebo použitím klimatizace.
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Příznak Příčina Řešení

Aktuální poloha vozidla není 
správně měřena.

Poloha vozidla se změnila po vypnutí 
zapalování.
• Převoz na trajektu
• Otočení na parkovací točně
• Odtáhnutí odtahovým vozem

Zajeďte s vozidlem na místo s dobrým příjmem signálu 
GPS, aby se jednotka mohla překalibrovat.

Poloha vozidla se na obrazovce 
nezobrazuje správně.

Špatné nastavení satelitu. Přejeďte na místo s dobrým příjmem GPS signálu. 

Měření je dvourozměrné.

Vedení rychlostního čidla není správně 
zapojeno.

Zapojte jej správně. (Viz strana 140.)

Hlasová navigace nic nehlásí. Zvuková navigace je vypnutá. Zvyšte hlasitost. (Viz strana 92.)

Zvuková navigace je příliš hlasitá/
málo hlasitá.

Zvuk navigace není upraven. Upravte hlasitost. (Viz strana 92.)

Nezobrazuje se ikona polohy 
vozidla. Nebo se po zahájení jízdy 
neposouvá mapa.

Je nastavena jiná mapa než Mapa současné 
polohy vozidla.

Stiskem tlačítka <NAV> zobrazíte mapu současné 
polohy vozidla. (Viz strana 24.)

Není možné zobrazit mapu v 
menším než 200m měřítku.

Mapové údaje na SD kartě jsou poškozené. Kontaktujte nejbližšího dealera výrobků ALPINE.

Příznak Příčina Řešení

Nelze přijímat stanice Chybí anténa, nebo je otevřený spoj v kabelu 
antény.

Ujistěte se, že je anténa správně zapojená; v případě 
potřeby nahraďte anténu nebo kabel.

V režimu vyhledávání nelze naladit 
stanice.

Jste v oblasti se slabým signálem. Ujistěte se, že je ladič frekvence v režimu DX.

Pokud se nacházíte v oblasti s primárním 
signálem, anténa nemusí být správně uzemněna 
nebo zapojena.

Zkontrolujte připojení antény; ujistěte se, že je anténa u 
kořene správně uzemněna.

Anténa nemusí být správně dlouhá. Ujistěte se, že je anténa plně vysunuta; pokud je 
poškozená, vyměňte ji za novou.

Vysílání je rušené šumem. Anténa není správně dlouhá. Plně vysuňte anténu; pokud je poškozená, vyměňte ji.

Anténa není správně uzemněná. Ujistěte se, že je anténa u kořene správně uzemněna.

Signál stanice je slabý a šumí. Pokud nefungovala předchozí řešení, nalaďte jinou 
stanici.

Přehrávání disku přeskakuje. V diskovém modulu se kondenzuje vlhkost. Počkejte, než se kondenzace vypaří (přibližně 1 hodinu).

Nelze vložit disk. V přehrávači již je jiný disk. Vyjměte disk.

Vyjměte vložený disk a vsuňte nový. (Viz strana 18.)

Disk je nesprávně vkládán. Vložte disk správným způsobem. (Viz strana 18.)

Disk nelze posunout vpřed ani 
zpět.

Disk je poškozen. Vyjměte disk a vyřaďte jej; používání poškozeného 
disku ve vaší jednotce může poškodit mechanismus.

Přehrávaný disk přeskakuje kvůli 
vibracím.

Jednotka je nesprávně namontována. Bezpečně znovu namontujte jednotku.

Disk je velmi znečištěn. Vyčistěte disk.

Disk je poškrábán. Vyměňte disk.

Snímací čočka je znečištěná. Nepoužívejte volně prodejný čistící disk na čočky.
Kontaktujte nejbližšího dealera výrobků ALPINE.

Přehrávaný disk přeskakuje bez 
vibrací.

Znečištěný nebo poškrábaný disk. Vyčistěte disk; vyměňte poškozený disk.

Přehrávání CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW není 
možné.

Disk nebyl uzavřen (finalizován). Zfinalizujte disk a pokuste se přehrát znovu.

Na displeji se zobrazí Error. Mechanická porucha. Stiskněte . Až Error zmizí, znovu vložte disk. Pokud 
výše uvedené řešení nevyřeší problém, kontaktujte 
nejbližšího prodejce výrobků Alpine.
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MP3/WMA/AAC se nepřehrávají. Nastala chyba při zapisování. Formát CD není 
kompatibilní.

Ujistěte se, že CD je v podporovaném formátu. Viz 
“MP3/WMA/AAC” (strany 63 a 64), poté znovu nahrajte 
ve formátu podporovaném tímto zařízením.

Jednotka nefunguje. Kondenzace. Chvíli počkejte (zhruba 1 hodinu), než kondenzace 
vyschne.

Přehrávání nezačne. Disk je vložen obráceně. Zkontrolujte disk a vložte potištěnou stranou nahoru.

Disk je velmi znečištěn. Vyčistěte disk.

Disk nelze na této jednotce přehrát. Zkontrolujte, jestli lze disk přehrát.

Je nastaven rodičovský zámek. Zrušte rodičovský zámek nebo změňte hodnocení 
přístupnosti. (Viz strana 112.)

Obraz je nečistý nebo rušivý. Disk je zrychleně přehráván. Obraz může být poněkud rušen, ale to je normální.

Baterie vozidla je slabá. Zkontrolujte baterii a zapojení. (Jednotka může být 
poruchová, pokud baterie při zatížení dává pod 11 voltů.)

Obraz se někdy zastaví. Disk je poškrábán. Nahraďte nepoškrábaným diskem.

V nastavení DVD nelze vložit 
heslo / nemohu si vzpomenout na 
heslo.

Heslo je odlišné. Nastavte DVD na tovární nastavení, a poté vymažte 
uložené heslo. (Viz strana 113.)

iPod/iPhone se nepřehrává. 
iPod/iPhone nevysílá zvuk.

Systém nerozpoznává iPod/iPhone. Resetujte iPod/iPhone. Ohledně podrobností o 
resetování iPod/iPhone viz uživatelskou příručku 
iPod/iPhone.

Příznak Příčina Řešení
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Pokud se zobrazí tato zpráva

Během provozu se na displeji zobrazí různé zprávy. Kromě zpráv sdělujících vám aktuální stav nebo navigujících vás pro další úkon to mohou být 
také následující chybové zprávy. Pokud se vám zobrazí jedna z těchto zpráv, pečlivě postupujte podle pokynů ve sloupci řešení.

Systém

Zpráva Příčina Řešení

Během řízení není v provozu - kvůli vaší 
bezpečnosti.

Během jízdy jste vybrali položku z nabídky. Přesuňte vozidlo na bezpečnou polohu, 
zastavte a zatáhněte parkovací brzdu a až 
poté vykonejte tento úkon.

Disk se nedá načíst. • Vložili jste disk, který tento systém nedokáže 
přečíst.

• Disk je znečištěný nebo obrácený.
• Z disku nelze číst kvůli kondenzaci.

Vyjměte disk, zkontrolujte, zda není obráceně, 
v případě potřeby očistěte a opět vložte.
Vyjměte disk, počkejte, než se kondenzace 
vypaří (přibližně 1 hodinu) a opět vložte.

Obrazovka se dočasně vypne jako ochrana 
proti poškození z důvodu vysoké teploty.
Opětovně se zapne, když se teplota vrátí do 
normálu.

Teplota ve vozidle je příliš vysoká. Nechejte vnitřní teplotu vozidla klesnout.

Disk se nadá načíst. Další činnost by mohla 
omezit výkon navigačního systému. 
Počkejte prosím dokud se teplota nevrátí k 
normálu.

Teplota ve vozidle je příliš vysoká. Snižte teplotu.

SD kartu nelze načíst. Další činnost by mohla 
omezit výkon navigačního systému. Počkejte 
prosím dokud se teplota nevrátí k normálu.

• Teplota ve vozidle je příliš vysoká.
• Teplota ve vozidle je příliš nízká.

• Nechejte vnitřní teplotu vozidla klesnout.
• Zvyšte teplotu ve vozidle.

SD karta je chráněná vůči zápisu, zkontrolujte 
kartu prosím.

• SD karta je porouchaná.
• Jednotka nepodporuje tuto SD kartu.
• SD karta není vložena.

• Kontaktujte nejbližšího dealera výrobků 
ALPINE.

• Použijte SD kartu dodanou se systémem.
• Vložte SD kartu.

SD karta je chráněná vůči zápisu, zkontrolujte 
kartu prosím.

SD karta je chráněna proti zápisu. Odstraňte ochranu proti zápisu na SD kartě.

Disk se nedá vysunout. Mechanická porucha. Stiskněte  po dobu alespoň 10 vteřin.

Chyba komunikace s DVD jednotkou.
Systém bude resetovaný.

Z nějakého důvodu se vyskytla chyba připojení 
k DVD mechanice.

Jednotka bude automaticky restartována.

Chyba USB. 
Zapnutí/vypnutí motoru způsobí restart.

Do konektoru USB je přiveden nenormální 
proud (pokud USB jednotka není kompatibilní 
se systémem, zobazí se chybová zpráva).
USB paměť má poruchu nebo je zkratovaná.

• Znovu nastartuje motor.
• Připojte jinou USB paměť.

Do DVD mechaniky se nedá vstoupit.
Kontaktujte prosím servisní středisko.

Z nějakého důvodu se vyskytla chyba připojení 
k DVD mechanice.

Požádejte prosím servisní centrum o pomoc.

Nelze identifikovat SD kartu.
Kontaktujte prosím servisní středisko.

Z nějakého důvodu se vyskytla chyba přístupu 
na SD kartu.

Požádejte prosím servisní centrum o pomoc.

Chyba systému.
Resetovanie systému.

Z nějakého důvodu se na SD kartě vyskytla 
porucha systému souborů.

Jednotka bude automaticky restartována.

Nastavení není možné ukončit. Úprava dotykového panelu z nějakého důvodu 
selhala.

Znovu proveďte úpravu dotykového panelu. 
(Viz strana 96.)

Aktualizaci není možné ukončit. Připojený mobilní telefon nepodporuje přenos 
adresáře.

Připojte mobilní telefon, který podporuje 
přenos adresářů a opakujte přenos. 
(Viz strana 85.)

Synchronizaci adresáře není možné ukončit. Připojený mobilní telefon nepodporuje přenos 
adresáře.

Připojte mobilní telefon, který podporuje 
synchronizaci a opakujte synchronizaci. 
(Viz strana 85.)
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Vyhledávání periferního zařízení se nedá 
ukončit.

Poblíž systému se nenachází žádný telefon s 
aktivovaným Bluetooth.

Zkontrolujte nastavení Bluetooth telefonu, 
který chcete k systému připojit.

Nedá se vymazat. Vymazání seznamu zařízení z nějakého 
důvodu selhalo.

Opakujte vymazání seznamu zařízení. 
(Viz strana 82.)

Název zařízení se nedá najít. • Připojený mobilní telefon nepodporuje 
poskytnutí názvu zařízení.

• Mobilný telefon je nastavený tak, aby 
nehlásil název zařízení jinému zařízení.

• Názvy zařízení u mobilních telefonů se 
zobrazují jen pro ty mobilní telefony, které 
jejich poskytnutí podporují.

• Zkontrolujte nastavení připojeného 
mobilního telefonu.

Připojení se nedá ukončit. • Heslo zadané pomocí mobilního telefonu je 
chybné.

• Žádost o zadání hesla vypršela.

• Znovu zadejte správé heslo pro obnovení 
připojení.

• Znovu zadejte heslo pomocí mobilního 
telefonu, než vyprší.

Není možné odpojit. Vyčištění spojení z nějakého důvodu selhalo. Opakujte odpojení. (Viz strana 81.)

Zpráva Příčina Řešení

Aktualizace se nedá ukončit,
zkontrolujte prosím USB.

• USB paměť nemá data varování POI. 
• USB paměť je porouchaná.

• Uložte data o varování POI na USB paměť.
• Připojte jinou USB paměť.

Aktualizace údajů POI se nedá ukončit.
Skontrolujte údaje POI v USB paměti.

• USB paměť nemá osobní data POI. 
• USB paměť je porouchaná.

• Uložte osobní data POI na USB paměť.
• Připojte jinou USB paměť.

Aktivační kód není správný. Autorizace TMC je chybná. Zadejte správný autorizační kód.

Kopírování údajů zákaznických POI není 
možné ukončit.
Zkontrolujte USB paměť.

USB paměť je porouchaná. Připojte jinou USB paměť.

Kopírování sledovacích bodů do USB paměti 
nelze dokončit. Zkontrolujte USB paměť.

USB paměť je porouchaná. Připojte jinou USB paměť.

Navigační systém se nedá spustit.
Vložte prosím SD kartu.

SD karta s navigačními daty není vložená. Vložte SD kartu s navigačními daty.

Registrace nemožná. Položka adresáře je plná. Vymažte nepotřebná data. (Viz strana 50.)

V tomto měřítku se nedají zobrazit ikony TMC 
informace.

Mapa je změněna na měřítko 50 km nebo 
větší, ale jsou zapnuté ikony s informacemi o 
TMC. 

Změňte mapu na podrobnější, o měřítku 20 km 
a méně. 

Tato ulice v tomto městě nenalezená. Zadaná adresa neexistuje. Vyhledejte jinou adresu.

Nebyl nalezen žádný průsečík. Zadaná odbočka neexistuje. Vyhledejte jinou odbočku.

Nebyly nalezené žádné POI.
Vyberte prosím jinou kategorii.

Zadanému POI neodpovídá žádné zařízení. Vyhledejte jinou kategorii.

V DB nebyly nalezené žádné POI. Zadanému POI neodpovídá žádné zařízení. Vyhledejte jiný POI nebo název města. 

POI nenalezené. Zadanému POI neodpovídá žádné zařízení. Vyhledejte jiný POI. 

Vyhledávání trasy selhalo. Vypočítání trasy selhalo, možná proto, že jste 
příliš daleko od cíle.

Zadejte kratší vzdálenost k cíli.

Koneční část vaší cesty se nedá vypočítat, 
protože v databáze nejsou v blízkosti vašeho 
cíle žádné cesty.
Svůj cíl nastavte blíž k cestě na mapě.

Vyhledání cíle selhalo, protože poblíž cíle 
nejsou v databázi žádné cesty.

Zadejte cíl blíže k silnici na mapě.

Zpráva Příčina Řešení
128-CZ



Audio/Video

Přehrávání DivX® chráněného DRM Soubor

Některé úkony nelze provést při zobrazení této zprávy.

Začátek vaší cesty se nedá vypočítat, protože 
v databáze nejsou v blízkosti polohy vašeho 
vozidla žádné cesty.
Přejděte k nejbližší cestě.

Vyhledání cíle selhalo, protože poblíž 
současné polohy vozidla nejsou v databázi 
žádné cesty.

Zadejte cíl až po zahájení jízdy.

Zpráva Příčina Řešení

Chyba komunikace s DVD. Z nějakého důvodu se vyskytla chyba připojení 
k DVD mechanice.

Požádejte prosím servisní centrum o pomoc.

V tomto regionu nemůžete přehrávat tento 
obsah.
Zkontrolujte disk prosím.

Disk neodpovídá číslu kódu oblasti. Nahrajte disk, který odpovídá číslu kódu 
oblasti.

V komunikaci s iPodem se vyskytla chyba. Chyba v komunikaci. • Odpojte iPod/iPhone z jednotky a znovu 
připojte.

• Vypněte klíčkem zapalování a opět 
nastarujte.

• Zkontrolujte displej opětovným připojením 
iPod/iPhone k jednotce pomocí kabelu iPod.

Zpráva Příčina Řešení

Chyba autorizace
Tento přehrávač není autorizovaný na 
přehrávání tohoto videa.

Tato verze DivX® souboru chráněného DRM 
není podporována.

Přehrajte podporovaný soubor DivX®.

Pronájem vypršel V souboru DivX® je výpůjční soubor, který je 
nastaven na audio/video počet shlédnutí. 
Pokud audio/video čas ukazuje 0, objeví se 
tato zpráva. Po zobrazení této zprávy se 
automaticky přehraje začítek dalšího souboru.

–

Viz pronájem DivX® VOD
Do ukončení tohoto pronájmu zbývá [XX] 
shlédnutí.
Chcete teď použít jedno ze svých [XX] 
shlédnutí?

Pokud ještě audio/video čas zbývá, zobrazí se 
zbývající počet přehrání.

Pro přehrání zvolte [Ano]. Pokud chcete 
přehrát další soubor, vyberte [Ne].

Chcete zastavit přehrávání aktuálního 
souboru?

Během přehrávání vypůjčeného souboru se 
zobrazí „Chcete zastavit přehrávání 
vypůjčeného souboru?“ pokud provedete 
následující úkony a přehrávání vypůjčeného 
souboru je přerušeno (audio/video počet je 
snížen o 1).
• Pohyb nahoru/dolů ve složce.
• STOP
• Vyhledávání
• Přesun k prvnímu/poslednímu souboru 

DivX® pomocí příkazu Kapitola nahoru/dolů.

Pro přerušení přehrávání vyberte [Ano], pro 
pokračování [Ne].

Zpráva Příčina Řešení
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Technické údaje

ÚSEK NAVIGACE

ÚSEK ANTÉNY GPS

ÚSEK OBRAZOVKY

ÚSEK FM TUNERU

ÚSEK SV TUNERU

ÚSEK DV TUNERU

ÚSEK USB

ÚSEK CD/DVD

SNÍMÁNÍ

OBECNÉ

VNĚJŠÍ ROZMĚRY PŘÍSTROJE

• Z důvodu neustálého zlepšování výrobku mohou technické údaje a 
design podléhat změnám bez předchozího upozornění.

• LCD panel je vyroben pomocí vysoce přesné výrobní technologie. 
Jeho poměr efektivních pixelů je přes 99,99 %. Toto znamená, že je 
možnost, že 0,01 % pixelů mohou být buď vždy zapnuté nebo vždy 
vypnuté.

POZOR

Přijímací frekvence 1575,42 ±1 MHz
Přijímací citlivost -130 dB max.

Typ GPS antény Mikopásková plochá anténa
Přijímací frekvence GPS 1575,42 ±1 MHz
Přijímací citlivost GPS -130 dB max.
Metoda příjmu GPS 12kanálové paralelní
Vnější rozměry 

Šířka 26 mm
Výška 12,9 mm
Hloubka 26 mm

Velikost obrazovky 6,1"
Typ LCD Průsvitný LCD typu LN
Operační systém TFT aktivní matice
Počet obrazových prvků 336960 kusů (480 × 3 × 234)
Efektivní počet obrazových prvků

99 % a více
Osvětlovací systém LED

Ladicí rozsah 87,5 – 108,0 MHz
Použitelná citlivost Mono 13,5 dBf (0,8 µV/75 ohm)
50 dB citlivost ztišení 13,5 dBf (1,3 µV/75 ohm)
Selektivita alternativních kanálů80 dB
Poměr Signál - Ruch 65 dB
Stereo separace 35 dB
Poměr zachycení 2,0 dB

Ladicí rozsah 531 – 1602 kHz
Použitelná citlivost 22,5 µV/27 dBf

Ladicí rozsah 153 – 281 kHz
Citlivost (standard IEC) 31,6 µV/30 dB

Požadavky USB USB 1.1/2.0
Max. spotřeba energie 1000 mA
USB třída USB (přehrávání ze zařízení)/

USB (třída Mass storage)
Systém souborů FAT12/16/32
Dekódování MP3 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Dekódování WMA Windows Media™ Audio
Dekódování AAC AAC-LC format soubory “.m4a”
Počet kanálů 2-kanálové (stereo)
Odezva frekvence* 5 – 20000 Hz (±1 dB)
Celkové harmonické zkreslení 0,02 % (při 1 kHz)
Dynamický rozsah 95 dB (při 1 kHz)
Poměr Signál - Ruch 95 dB
Oddělení kanálů 85 dB (při 1 kHz)

* Odezva frekvence se může lišit podle enkodéru/bitového 
poměru.

Odezva frekvence 5 – 20000 Hz
Wow & Flutter (% WRMS) Pod měřitelnými limity
Celkové harmonické zkreslení 0,02 % (při 1 kHz)
Dynamický rozsah 95 dB (při 1 kHz)
Oddělení kanálů 85 dB (při 1 kHz)
Systém signálů NTSC/PAL
Horizontální rozlišení 500 řádků nebo vyšší
Úroveň video výstupu 1 Vp-p (75 ohm)
Poměr video S/N DVD: 60 dB
Poměr audio S/N Více než 105 dB

Délka vln DVD: 666 nm
CD: 785 nm

Výkon laseru TŘIDA II

Požadavky napájení 14,4 V DC
(možné 11 – 16 V)

Provozní teplota –20 °C až + 60 °C
Maximální výkon 50 W × 4
Výchozí napětí 2000 mV/10 kohm
Basy ±14 dB při 60 Hz
Výšky ±14 dB při 10 kHz
Hmotnost 2,3 kg  
Úroveň audio výstupu

Preout (přední, zadní): 2 V/10 kohm (max.)
Preout (Subwoofer): 2 V/10 kohm (max.)
AUX OUT: 1,2 V/10 kohm

Šířka 178 mm
Výška 100 mm
Hloubka 160 mm

TŘÍDA 1
LASEROVÝ 
VÝROBEK

(viz spodní strana přehrávače)

UPOZORNĚNÍ – při otevření laserové záření, NEPOHLÍŽEJTE DO 
PAPRSKU

(viz spodní strana přehrávače)
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• Tento výrobek obsahuje technologii chráněnou 
autorským zákonem podle patentů Spojených států 
amerických a jiných práv na ochranu duševního 
vlastictví. Použití této chráněné technologie musí být 
schváleno společností Macrovision, a je zamýšleno 
pro domácí a jiné omezené promítání, nebude-li 
schváleno jinak společností Macrovision. Zpětné 
inženýrství nebo demontáž jsou zakázány.

• Vylobeno s licencí od Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné znáky 
Dolby Laboratories.

• Vyrobeno v licenci podle patentu USA č.: 5,451,942 a 
dalších patentů Spojených států a světových, 
vydaných nebo ve schvalování. DTS a symbol jsou 
registrované ochranné známky a loga DTS Digital Out 
a DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. 
Výrobek zahrnuje software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

• iPod je ochranná známka Apple Inc., registrovaná ve 
Spojených státech amerických a dalšách zemích.
iPhone je ochranná známka Apple Inc., registrovaná 
ve Spojených státech amerických a dalšách zemích.

• “Made for iPod” (vyrobeno pro iPod) znamená, že je 
elektronické zařízení navrženo k připojení přímo k 
iPod a bylo vývojářem certifikováno, že odpovídají 
výkonným standardům Apple.

• “Made for iPhone” (vyrobeno pro iPhone) znamená, že 
je elektronické zařízení navrženo k připojení přímo k 
iPhone a bylo vývojářem certifikováno, že odpovídají 
výkonným standardům Apple.

• Společnost Apple není zodpovědný za provoz tohoto 
zařízení, ani to, že odpovídá bezpečnostním ani 
normativním standardům.

• Windows Media, a logo Windows jsou ochranné 
známky nebo registrované ochranné známky 
Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných 
zemích.

• DivX Certified k přehrávání DivX videa
DivX, DivX Certified a přidružená loa jsou obchodní 
značkou DivX, Inc. a jsou použity v licenci

• Značka a loga BLUETOOTH jsou registrované 
ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a 
veškeré používání těchto značek společností Alpine 
Electronics, Inc. je v licenci.

• „Technologie kódování audio MPEG Layer-3 je v 
licenci Fraunhofer IIS a Thomson.“

• „Dodávka tohoto výrobku poskytuje licenci pouze pro 
soukromé, nekomerční použití a neposkytuje licenci 
ani sebou nenese jakékoli právo na použití tohoto 
výrobku v jakémkoli komerčním (tj. tvořící zisk) 
vysílání v reálném čase (po zemi, stelitním, kabelovém 
nebo jiném mediu), vysílání/streaming přes internet, 
intranety nebo jiné sítě nebo skrze jiné elektronické 
systém distribuce obsahu, jako audio za poplatek 
nebo audi na vyžádání. Pro takové použití je potřeba 
nezávislá licence. Pro podrobnosti prosím navštivte 
http://www.mp3licensing.com”

© 1993-2009 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena.
Portions ©2010, Microsoft Corporation. Všechna práva 
vyhrazena.
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SMLOUVA S KONCOVÝM 
UŽIVATELEM (Microsoft)

Zakoupili jste si zařízení („ZAŘÍZENÍ“), které obsahuje software 
používaný společností Alpine Electronics, Inc. (souhrnně 
„ALPINE“) v licenci od pobočky Microsoft Corporation (souhrnně 
„MS“). Tyto nainstalované softwarové výrobky původem z MS, 
spolu s přidruženými médii, tištěnými materiály a „online“ nebo 
elektronickou dokumentací („SOFTWARE“) jsou chráněny 
mezinárodními zákony a smlouvami o ochraně duševního 
vlastnictví. SOFTWARE je poskytován v licenci, nikoli prodán. 
Všechna práva vyhrazena.

POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO SMLOUVOU S 
KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“), NEPOUŽÍVEJTE TOTO 
ZAŘÍZENÍ ANI NAMÍSTO TOHO NEPŘEPISUJTE SOFTWARE, 
NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE SPOLEČNOST ALPINE 
OHLEDNĚ POKYNŮ K NAVRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO(/-TÝCH) 
ZAŘÍZENÍ ZA VRÁCENÍ PENĚZ. JAKÉKOLI POUŽITÍ 
SOFTWARU, VČETNĚ ALE NE POUZE POUŽITÍ TOHOTO 
ZAŘÍZENÍ, USTANOVÍ VÁŠ SOUHLAS K TÉTO EULA (NEBO 
POTVRZENÍ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO SCHVÁLENÍ).

POSKYTNUTÍ SOFTWAROVÉ LICENCE, 
Tato EULA vám poskytuje následující licenci: SOFTWARE 
můžete používat výhradně na ZAŘÍZENÍ.

NENÍ ODOLNÉ PROTI PORUCHÁM 
TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ PROTI PORUCHÁM. 
SPOLEČNOST ALPINE NEZÁVISLE URČILA, JAK SOFTWARE 
V ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT, A MS SPOLÉHÁ NA SPOLEČNOST 
ALPINE, ŽE PROVEDLA DOSTATEČNÉ TESTOVÁNÍ, 
ABYURČILA, ZDA JE SOFTWARE VHODNÝ PRO TOTO 
POUŽITÍ.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY PRO SOFTWARE, 
SOFTWARE je poskytnut „TAK, JAK JE“ i se všemi chybami. 
VEŠKERÁ RIZIKA OHLEDNĚ USPOKOJIVÉ KVALITY, 
VÝKONU, PŘESNOSTI A VÝKONU (VČETNĚ NEDOSTATKU 
ZANEDBÁNÍ) JSOU NA VÁS. TAKÉ NEPOSKYUJE ZÁRUKU 
VAŠEHO DRŽENÍ SOFTWARU NEBO PROTI PŘESTOUPENÍ 
ZÁKONA. POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLI ZÁRUKY 
OHLEDNĚ ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARU, TYTO ZÁRUKY 
NEPOCHÁZEJÍ OD MS A NEJSOU PRO NĚJ ZÁVAZNÉ.

ŽÁDNÁ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA URČITÉ ŠKODY. 
KROMĚ PŘÍPADŮ OŠETŘENÝCH ZÁKONEM, MS NEBUDE 
PRÁVNĚ ODPOVĚDNÁ ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ 
ŠKODY NEBO SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ BUDE PLATIT I 
POKUD SE NĚJAKÁ NÁPRAVA MINE PŮVODNÍMU ÚČELU. V 
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE MS PRÁVNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA 
JAKOUKOLI NÁHRADU PŘESAHUJÍCÍ DVĚSTĚPADESÁT 
DOLARŮ (U.S. $250,00).

OMEZENÍ OHLEDNĚ ZPĚTNÉHO INŽENÝRSTVÍ, 
DEKOMPILACE A DEMONTÁŽE 
Nesmíte provádět zpětné inženýrství, dekompilovat nebo 
demontovat SOFTWARE, kromě případů, kdy je takováto činnost 
výslovně povolena platným zákonem nehledě na toto omezení.

DALŠÍ SOFTWARE/SLUŽBY. 
SOFTWARE může umožnit společnosti ALPINE, MS, Microsoft 
Corporation nebo jejich pobočkám poskytnout vám aktualizace, 
přídavky, přídavné komponenty nebo internetové servisní 
komponenty k SOFTWARU po datě, kdy obdržíte svou původní 
kopii SOFTWARU („Přídavné komponenty“).
• Pokud vám ALPINE poskytne „přídavné komponenty“ a 

nebudou k nim poskytnuty žádné další podmínky EULA, 
budou se na ně vztahovat podmínky této EULA.

• Pokud MS, Microsoft Corporation nebo jeho pobočky 
poskytnou přídavné komponenty a žádné další podmínky 
EULA, budou platit podmínky této EULA, ačkoli MS, Microsoft 
Corporation nebo pobočky poskytující přídavné komponenty 
budou udělovateli licence.

• ALPINE, MS, Microsoft Corporation a jejich pobočy si 
vyhrazují právo zrušit jakékoli internetové služby poskytované 
vám, nebo vám poskytované prostřednictvím používání 
SOFTWARE.

ZÁLOŽNÍ MÉDIA 
Pokud ALPINE poskytne SOFTWARE na zvláštním médiu 
označeném "Recovery Media" (záložní médium), můžete toto 
záložní médium použít pouze k obnovení nebo reinstalaci 
SOFTWARU původně nainstalovaném v ZAŘÍZENÍ.

VYLEPŠENÍ 
Pokud ALPINE poskytne SOFTWARE odděleně od ZAŘÍZENÍ na 
zvláštním médiu nebo prostřednictvím stažení z webu nebo 
jinými prostředky a je označen “For Upgrade Purposes Only” 
(pouze pro účely vylepšení), můžete nainstalovat jednu (1) kopii 
takového SOFTWARU na ZAŘÍZENÍ coby náhradní kopii 
existujícího SOFTWARU a používat jej v souladu s touto EULA, 
včetně jakýchkoli dalších podmínek EULA, které by mohly 
doprovázet vylepšení SOFTWARU.

UKONČENÍ 
Aniž by poškozovali jakákoli jiná práva, mohou společnosti 
ALPINE nebo MS ukončit tuto EULA, pokud nevyhovíte jejím 
podmínkám. V takovém případě jste povinni zničit všechny kopie 
SOFTWARU a všechny jeho součásti.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.
Veškerý zákonný nárok a práva na duševní vlastnictví 
SOFTWARU (včetně ale ne výlučně obrazů, fotografií, animací, 
video, audio, hudby, textu a „appletů“, které jsou součástí 
SOFTWARU), doprovodné tištěné materiály a veškeré kopie 
SOFTWARU jsou vlastnictvím MS, Microsoft Corporation, jejich 
poboček nebo dodavatelů. SOFTWARE je poskytován v licenci, 
nikoli prodán.
Nesmíte kopírovat tištěné materiály, který doprovázejí 
SOFTWARE. Veškeré zákonné nároky a práva na duševní 
vlastnictví v a k obsahu, který může být zpřístupněn 
prostřednictvím SOFTWARU jsou vlastnictvím majitelů tohoto 
obsahu a mohou být chtáněny platným ochranným právem nebo 
jinými zákony nebo smlouvami o duševním vlastnictví. Tato 
EULA vám nezaručuje žádná práva na užívání takového obsahu. 
Všechna práva, která tato EULA výslovně neposkytuje jsou 
vyhrazena MS, Microsoft Corporation, jejich pobočkám a 
dodavatelům. Použití veškerých on-line služeb, které mohou být 
zpřístupněny prostřednictvím SOFTWARU mohou být 
spravovány patřičnými podmínkami pouižtí takových služeb. 
Pokud tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je 
poskytnuta pouze v elektronické podobě, můžete si vytisknout 
jednu kopii této elektronické dokumentace.
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OBCHODNÍ ZNÁMKY. 
Tato EULA vám nezaručuje žádná práva ve spojitosti s jakýmikoli 
obchodními nebo služebními známkami ALPINE, MS, Microsoft 
Corporation, jejich poboček nebo dodavatelů.

PODPORA VÝROBKU 
Podporu výrobku pro SOFTWARE neposkytuje společnost MS, 
její mateřská společnost Microsoft Corporation, ani jeho pobočky. 
Ohledně podpory výrobku kontaktujte ALPINE na čísle podpory, 
které je uvedeno v dokumentaci ZAŘÍZENÍ. Pokud byste měli 
jakékoli otázky ohledně této EULA, nebo pokud byste chtěli 
kontaktovat ALPINE z jakéhokoli jiného důvodu, prosím obraťte 
se na adresu poskytnutou v dokumentaci ZAŘÍZENÍ.

PŘENOS SOFTWARU POVOLEN, ALE OMEZEN. 
Můžete trvale přenést práva podle této EULA pouze coby část 
trvalého prodeje nebo přenostu tohoto ZAŘÍZENÍ, a pouze pokud 
příjemce souhlasí s touto EULA. Pokud je SOFTWARE vylepšen, 
jakýkoli přenos musí obsahovat také všechny předchozí verze 
SOFTWARU.

OMEZENÍ VÝVOZU. 
Berete na vědomí, že SOFTWARE pochází ze Spojených států 
amerických. Souhlasíte, že budete postupovat podle všech 
platných mezinárodních a národních zákonů, které se týkají 
SOFTWARU, včetně U.S. Export Administration Regulations 
(norem správy vývozu Spojených států), jakož i normám 
vydaným Spojenými státy nebo jinými vládami pro koncové 
uživatele, koncové užití a zemi prodeje. Pro další informace o 
vývozu SOFTWARU viz http://www.microsoft.com/exporting/

SMLOUVA S KONCOVÝM 
UŽIVATELEM (NAVTEQ)

PŘED POUŽITÍM DATABÁZE NAVTEQ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE 
TUTO SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM

UPOZORNĚNÍ UŽIVATELI
TOTO JE LICENČNÍ SMLOUVA – NIKOLI SMLOUVA O 
PRODEJI – MEZI VÁMI A NAVTEQ B.V. PRO VAŠI KOPII 
NAVIGAČNÍ DATABÁZE MAP NAVTEQ, VČETNĚ 
PŘIDRUŽENÉHO POČÍTAČOVÉHO SOFTWARU, MÉDIÍ A 
VYSVĚTLUJÍCÍ TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE VYDANÉ NAVTEQ 
(SOUHRNNĚ „DATABÁZE“). POUŽÍVÁNÍM DATABÁZE 
PŘÍJÍMÁTE A SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO 
SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVY“). 
POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, 
NEPRODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI SPOLU SE VŠEMI 
DALŠÍMI SOUVISEJÍCÍMI POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI Z 
DŮVODU REKLAMACE.

VLASTNICTVÍ
Databáze a v ní obsažená autorská práva, duševní vlastnictví a 
související práva jsou majetkem NAVTEQ nebo jeho 
udělovatelům licencí. Vlastnictví média, na němž je obsažena 
Databáze si drží NAVTEQ nebo váš dodavatel, dokud jste v plné 
výši neuhradili veškeré částky splatné NAVTEQ nebo vašemu 
dodavateli podle této smlouvy, nebo podobných smluv, v jejichž 
rámci vám bylo zboží poskytnuto.

POSKYTNUTÍ LICENCE
NAVTEQ vám uděluje nevýlučnou licenci k používání Databáze 
pro vaše osobní použití, nebo, pokud k tomu dojde, k použití k 
vnitřnímu provozu vašeho podnikání. Licence neobsahuje právo 
na udělování podlicencí.

OMEZENÍ POUŽITÍ
Používání Databáze je omezeno na konkrétní systém, pro nějž 
byla vytvořena. Kromě rozsahu výslovně povoleného závaznými 
zákony (např. národními zákony založenými na Evropské 
softwarové direktivě (91/250) a Direktivě o databázích (96/9)), 
nemůžete vyjímat ani znovuužívat podstatné části obsahu 
Databáze, ani reprodukovat, kopírovat, modifikovat, adaptovat, 
překládat, demontovat, dekompilovat, jakoukoli část Databáze, 
ani na ní provádět reverzní inženýrství. Pokud si přejete 
informace o interoperabilitě podle (národních zákonů založených 
na) Evropské softwarové direktivě, ponecháte NAVTEQ 
rozumnou příležitost poskytnout takovou informaci za rozumných 
podmínek, včetně nákladů, podle určení NAVTEQ.

PŘENOS LICENCE 
Databázi nesmíte převádět na třetí strany, kromě případů, kdy je 
nainstalována v systému, pro nějž byla vytvořena nebo když si 
neponecháte žádnou kopii Databáze, a pokud tato třetí strana 
souhlasí se všemi podmínkami této Smlouvy a písemně toto 
potvrdí společnosti NAVTEQ. Vícediskové sady mohou být 
přeneseny nebo prodány jako kompletní sada tak, jak je poskytl 
NAVTEQ a ne jako jejich podsady.
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OMEZENÁ ZÁRUKA
NAVTEQ zaručuje že, podle varování uvedených níže, po dobub 
12 měsíců od chvíle, kdy jste získali kopii Databáze bude 
fungovat podstatně podle Kritérii pro přesnost a plnost 
společnosti NAVTEQ podle data, kdy jste Databázi získali; tato 
kritéria lze na vyžádání získat u NAVTEQ. Pokud tato Databáze 
nebude fungovat podle této omezené záruky, NAVTEQ vynaloží 
rozumné úsilí, aby opravila nebo nahradila tuto vaši nevyhovující 
kopii Databáze. Pokud toto úsilí nepovede k tomu, že Databáze 
bude fungovat podle záruk zde vytyčených, budete mít možnost 
buď dostat rozumnou částku z ceny, kterou jste zaplatili za 
Databázi nazpět, nebo odvolat tuto smlouvu. Toto bude celá 
záruka NAVTEQ a vaše jediné odvolání proti NAVTEQ. Kromě 
výslovných vyjádření v této části NAVTEQ nezaručuje výsledky 
použití Databáze ohledně správnosti, přesnosti, spolehlivosti 
nebo jinak. NAVTEQ nezaručuje, že Databáze bude bez chyb. 
Žádné ústní nebo písemné informace nebo rady, které poskytl 
NAVTEQ, váš dodavatel nebo jakákoli jiná osoba nic nezaručují 
ani nijak nezvětšují rozsah omezené záruky uvedené výše. 
Omezená záruka stanovená v této Smlouvě neovlivňuje ani 
nepoškozuje žádná zákonná práva, které můžete mít pod legální 
zárukou proti skrytým chybám.

Pokud jste nezískali Databízi přímo od ANVTEQ, můžete mít 
zákonná práva proti osobě, od níž jste Databázi získali, navíc k 
právům jež vám tímto zaručuje NAVTEQ podle zákonů vaší 
jurisdikce. Výše uvedená záruka NAVTEQ taková zákonná práva 
neovlivňuje a vy tato práva můžete hájit spolu se záručními právy 
tímto zaručenými.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena Databáze nijak nezohledňuje převzetí rizik za následné, 
nepřímé nebo neomezené přímé škody, které mohou vzniknout 
ve spojitosti s vaším používáním Databáze. Dále NAVTEQ v 
žádném případě nebude zodpovědná za žádné následné nebo 
nepřímé škody včetně (ale ne výlučně) ztráty zisku, dat, nebo 
použití způsobených vámi nebo jakoukoli třetí stranou vzešlých z 
vašeho používání Databáze, ať už z činnosti ve smlouvě, v rámci 
přestupku nebo podle záruky, a to i kdyby byl NAVTEQ 
upozorněn na možnost vzniku takových škod. V každém případě 
je zodpovědnost NAVTEQ za přímé škody omezena na cenu vaší 
kopie Databáze.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI 
UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ NEOVLIVŇUJÍ ANI 
NEPOŠKOZUJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA PODLE NICHŽ JSTE 
OBDRŽELI TUTO DATABÁZI JINAK NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM 
OBCHODU.

VAROVÁNÍ
Databáze může z důvodu plynutí času, změny okolností, 
použitých zdrojů a samotné povahy sběru obsáhlých 
zeměpisných údajů obsahovat nepřesné nebo nekompletní 
informace. Databáze neobsahuje ani nereflektuje informace o 
(mj.) bezpečnosti v určitých oblastech; policii; záchranné službě; 
stavebních pracech; uzavření silnic nebo jízdních pruhů; 
omezení rychlosti nebo vjezdu vozidel; sklonu vozovky; výšce 
mostů; hmotnostních nebo jiných omezeních; dopravních nebo 
silničních podmínkách; zvláštních událostech; dopravních 
zácpách; nebo době jízdy.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva se bude rozhodovat podle zákonů jurisdikce, kde 
sídlíte v době získání Databáze. Pokud byste v té době sídlili 
mimo Evropskou unii nebo Švýcarsko, bude se rozhodovat podle 
zákonů jurisdikce Evropské unie nebo Švýcarska, kde jste 
Databázi získali. Ve všech ostatních případech, nebo pokud 
nelze definovat jurisdikci, kde jste Databázi získali, bude platit 
Nizozemské právo. Kompetentní soudy v místě, kde jste sídlili v 
době získání Databáze budou mít jurisdikci nad jakoukoli pří 
vzinklou z nebo týkající se této smlouvy, bez újmy na právu 
NAVTEQ vznést požadavky ve vašem tehdejším sídle.

ZNAČKY SPOLEČNOSTÍ

Značky společností zobrazené tímto výrobkem pro označení 
místa obchodu jsou obchodními známkami jejich majitelů. Použití 
těchto značek nijak neznamená sponzorování, schvalování ani 
podporu tohoto výrobku vlastníky těchto značek.

Značky společností zobrazených tímto výrobkem jsou 
reprodukovány v licenci od jejich vlastníků, jmenovitě:

Aral Aktiengesellschaft

Avia International

BP p.l.c.

Exxon Mobil Corporation

ConocoPhillips Germany GmbH

ConocoPhillips Limited

OMV Aktiengesellschaft

Murco Petroleum Limited

Preem Petroleum AB

Westfalen AG
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Instalace a zapojení
Než jednotku nainstalujete a zapojíte, přečtěte si prosím 
pečlivě následující a strany strany 1 až 6 této příručky, 
abyste jednotku mohli správně používat.

Varování
VŠE SPRÁVNĚ ZAPOJTE.
V opačném případě může dojít k požáru nebo poškození výrobku.

POUŽÍVEJTE POUZE VE VOZIDLECH S 
12VOLTOVÝM UZEMNĚNÝM ZÁPORNÝM PÓLEM.
(Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce.) Jinak může dojít 
k požáru atd.

NEŽ ZAČNETE ZAPOJOVAT VODIČE, ODPOJTE 
KABEL ZE ZÁPORNÉ SVORKY BATERIE.
V opačném případě může dojít k elektrickému šoku nebo zraněním 
způsobeným elektrickými výboji.

PŘEDEJDĚTE TOMU, ABY SE KABELY 
NEZAMOTALY DO OKOLNÍCH PŘEDMĚTŮ.
Umístěte zapojené vodiče a kabely v souladu s příručkou, nebudou 
Vám pak překážet při řízení. Kabely nebo zapojené vodiče, které 
vám překáží nebo visí z míst jako je volant, řadicí páka, brzdové 
pedály atd. mohou být nesmírně nebezpečné.

KONCE ELEKTRICKÝCH KABELŮ NESPOJUJTE.
Nikdy neodstraňujte izolační vrstvu kabelu mezi kabelem a 
zdrojem energie k jinému vybavení. V takovém případě by mohlo 
dojít k překročení kapacity kabelu s následkem požáru nebo 
elektrického šoku.

PŘI VRTÁNÍ OTVORŮ NEPOŠKOZUJTE TRUBKY 
NEBO ZAPOJENÉ KABELY.
Při vrtání otvorů nutných kvůli instalaci v podvozku učiňte náležitá 
opatření, abyste se nedotkli, nepoškodili nebo nezablokovali 
trubky, palivové potrubí, nádrže nebo elektrické kabely. V opačném 
případě může dojít k požáru.

K UZEMNĚNÍ V BRZDOVÝCH NEBO ŘÍDICÍCH 
SYSTÉMECH NEPOUŽÍVEJTE ŠROUBY ANI MATICE.
Šrouby ani matice použité v brzdových nebo řidicích systémech 
(nebo veškerých jiných systémech spojených s bezpečností) ani 
nádrže by se NIKDY neměly používat k instalacím nebo 
uzemňování. Použití takových částí by mohlo poškodit ovládání 
stroje a způsobit požár atd.

MALÉ PŘEDMĚTY, JAKO NAPŘÍKLAD ŠROUBY 
NEBO MATICE, UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Jejich spolknutí může vést k vážnému zranění. Pokud ke spolknutí 
dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

NEINSTALUJTE JEDNOTKU V MÍSTECH, KDE BY 
VÁM MOHLA PŘEKÁŽET V ŘÍZENÍ VOZIDLA, 
NAPŘÍKLAD NA VOLANT NEBO ŘADICÍ PÁKU.
V takovém případě by mohla překážka bránit ve výhledu na 
vozovku nebo bránit v řízení vozidla atd. a způsobit vážnou 
autonehodu.

Pozor
NECHTE SI INSTALOVAT JEDNOTKU A ZAPOJIT 
KABELY V ODBORNÉM SERVISU.
Instalace této jednotky a zapojení kabelů vyžaduje speciální 
technické znalosti a zkušenosti. V rámci vlastní bezpečnosti vždy 
kontaktujte prodejce, u kterého jste tento produkt zakoupili, a 
nechte si od něj produkt odborně nainstalovat.

POUŽÍVEJTE POUZE UVEDENÉ SOUČÁSTKY, 
ZAPOJTE JE A ZAJISTĚTE.
Ujistěte se, že skutečně používáte pouze uvedené součástky. 
Použití jiných než doporučených součástek může jednotku vnitřně 
poškodit nebo narušit její instalaci na místě. Toto může způsobit, že 
se části uvolní - výsledkem takového uvolnění je nebezpečí nebo 
porucha výrobku.

ZAPOJENÉ KABELY VYROVNEJTE, ABY NEBYLY 
ZOHÝBANÉ NEBO NARUŠENÉ OSTRÝMI KOVOVÝMI 
OKRAJI.
Kabely a zapojené vodiče veďte mimo pohyblivé části (například 
kolejničky sedadel) nebo ostré či špičaté okraje. Předejdete tím 
ohýbání a poškození kabelů. Pokud zapojené vodiče prochází 
otvorem v kovu, použijte izolační průchodku, zabráníte tím 
porušení izolace kabelu o kovový okraj otvoru.

NEINSTALUJTE JEDNOTKU NA VLHKÝCH NEBO 
PRAŠNÝCH MÍSTECH.
Jednotku neinstalujte v místech s vysokou vlhkostí nebo velkým 
výskytem prachu. Vlhkost nebo prach, které do jednotky 
proniknou, mohou způsobit poruchu výrobku.

Upozornění
• Ujistěte se, že kabel odpojen od záporného pólu baterie, než 

začnete zapojovat své INE-S900R. Snížíte tak pravděpodobnost 
poškození jednotky v případě zkratu.

• Ujistěte se, ža zapojujete barevně rozlišené přívodní kabely 
správně podle diagramu. Nesprávné zapojení může způsobit 
poruchu nebo poškození elektrického systému vozidla.

• Při připojování jednotky k elektrickému systému vozidla dbejte 
na komponenty instalované výrobním závodem (např. palubní 
počítač). Nesnažte se k těmto kabelům připojit odbočky k 
napájení této jednotky. Při připojování INE-S900R k pojistkové 
skříňce se ujistěte, že pojistka pro zamýšlený obvod INE-S900R 
má správnou proudovou intenzitu. Pokud tak neučiníte, můžete 
poškodit jednotku a/nebo vozidlo. Máte-li dotazy nebo 
pochybnosti, poraďte se se svým prodejcem výrobků Alpine.

• INE-S900R ke spojování s ostatními jednotkami (např. se 
zesilovači) s konektory RCA používá samicové přípojky typu 
RCA. K zapojení určitých jednotek možná budete potřebovat 
adaptér. Pokud je to tak, kontaktujte prosím svého 
autorizovaného prodejce výrobků Alpine.

• Ujistěte se, ža zapojujete (–) kabely reproduktoru k (–) 
koncovkám reproduktoru. Nikdy k sobě nepřipojujte levý a 
pravý kabel reproduktoru ani je nepřipojujte ke karoserii vozu.

• Obrazovka musí být při instalaci zcela zasunuta v pouzdře. 
Pokud ne, může dojít k potížím.

• Ujistěte , že lze obrazovku otevřít/zavřít, aniž by se dostal do 
kontaktu s řadicí pákou.

DŮLEŽITÉ!
Zaznamenejte si prosím výrobní číslo své jednotky na řádek níže a 
záznam dobře uschovejte. Štítek obsahující výrobní číslo se nachází na 
zadní straně jednotky.

VÝROBNÍ ČÍSLO:
DATUM INSTALACE:
INSTALAČNÍ TECHNIK:
MÍSTO KOUPĚ:
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Instalace

Úhel instalace

Jednotku nainstalujte v úhlu mezi horizontálou a 40°. Mějte na paměti, 
že instalace mimo tento rozsah může vést ke snížení výkonnosti a 
poškození.

1 Zkontrolujte doplňkové díly.

2 Upevněte anténu GPS na střechu.

Odstraňte z místa, kam chcete anténu upevnit, prach a olej a 
anténu GPS nasaďte.

• Magnet antény GPS je velmi silný. Postupujte opatrně, abyste 
nepoškodili karoserii vozidla.
Udržujte magnet mimo dosah citlivých věcí, např. kreditních 
karet, hodinek atp.

• Anténu nepřemalovávejte. Můžete tím snížit její citlivost.

Upevňování antény GPS uvnitř vozidla.

1 Očistěte místo, kam chcete anténu umístit.
2 Nasaďte anténu GPS na montážní desku.
3 Upevněte anténu GPS.

• Nasaďte anténu GPS na plochou rovnou část přístrojové desky 
nebo do zadní zásuvky.

• Některé tepelně izolační typy skel nebo typy skel pohlcující 
teplo mohou vysokofrekvenční vlny rušit. Pokud je příjem slabý, 
když je anténa nainstalovaná v autě, zkustě ji nainstalovat 
zvnějšku auta.

• Ujistěte se, že anténa GPS není zakrytá (nebo zastíněná) 
žádným kovovým povrchem ani předmětem.

3 Vedení kabelu antény GPS.

1 Při vedení kabelu si pomozte poskytnutými kabelovými 
svorkami, zabráníte tak prověšení kabelu.

2 Pokud vedete kabel pod jedním z gumových těsnění 
vozidla, použijte voděodolnou podložku.

3 Pomocí zbylých kabelových svorek kabel v několika 
bodech upevněte.

POZOR
Neblokujte větrací systém nebo chladič jednotky, zabránili byste tak 
oběhu vzduchu. V opačném případě se teplo nakumulujte uvnitř 
jednotky a může vést ke vznícení a požáru. Společnost Alpine 
nepřijímá zodpovědnost za ztracená data atd., i pokud byla data 
ztracena v průběhu manipulace s tímto produktem.

Anténa GPS (5 m) Voděodolná 
podložka 
(na anténu GPS)

Montážní deska na 
anténu

Kabelová svorka 
(na anténu GPS)

Mikrofon (3,5 m) Napájecí kabel

AUX/PRE OUT 
spojovací kabel

Vnější spojovací 
kabel

USB kabel

Čelní kryt Upínací pouzdro Gumová krytka

Otvor vzduchové ventilace
Zadní část jednotky

0 – 40°

×5

Šestihranný šroub Plochý klíč Šrouby se 
zápustnou hlavou

Šroub

×2
×6

×8

Anténa GPS

Montážní deska na anténu

Anténa GPS

Kabelová 
svorka

Voděodolná 
podložka
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4 Upevňování mikrofonu.

Chcete-li zajistit bezpečné užívání, ujistěte se o následujícím :
• místo k upevnění mikrofonu je pevné a stabilní.
• výhled a pohyb řidiče nejsou omezeny.
• mikrofon je umístěn tak, aby mohl snadno a dobře zachytit hlas 
řidiče (blízko stínítka proti slunci atd.).

Když mluvíte do mikrofonu, neměli byste měnit pozici, kterou 
zaujímáte při řízení vozidla. To by vás mohlo rozptýlit a snížit 
pozornost, kterou věnujete bezpečnému řízení vozidla. Při 
montáži si pečlivě rozmyslete nasměrování a vzdálenost 
mikrofonu. Ověřte si, zda mikrofon na vybraném místě 
snadno a dobře zachycuje hlas řidiče.

5 Vyjměte hlavní jednotku z upínacího pouzdra (viz 
„Vyjmutí“ na strana 137).
Vsuňte upínací pouzdro do přístrojové desky a 
upevněte jej kovovými sponami.

*1 Pokud je upevněné upínací pouzdro v přístrojové desce uvolněné, 
přítlačné desky lze jemně ohnout a tento problém tak napravit.

*2 Nyní lze přiložit dodaný čelní kryt.

6 Když má vaše vozidlo Svorku, upevněte dlouhý 
šestihranný šroub na zadní panel INE-S900R a na 
šestihranný šroub nasaďte gumovou krytku. Pokud 
vaše vozidlo nemá upevňovací podklad, upevněte 
hlavní jednotku pomocí kovového montážního 
pásku (není součástí výrobku). Uzemňovací kabel 
jednotky zajistěte na čistém kovovém místě pomocí 
šroubu (*1) už připevněného k podvozku vozidla. 
Zapojte všechny kabely INE-S900R podle 
podrobností popsaných v sekci PŘIPOJENÍ.

• U šroubů označených „*2“ použijte šrouby vhodné na vybrané místo 
upevnění.

7 Vsouvejte INE-S900R do přístrojové desky, dokud se 
neozve cvaknutí. Toto zajistí, aby byla jednotka 
pevně zajištěná a náhodně nevypadávala z 
přístrojové desky.

Vyjmutí
1 Vložte ploché klíče do jednotky do rámu po každé straně. 

Nyní lze jednotku z upínacího pouzdra vyjmout.

2 Jednotku vytáhněte, přičemž musí zůstat odjištěná.

Kabelová svorka 
(není součástí 
výrobku)

Mikrofon

Upínací pouzdro 
(je součástí výrobku) Přístrojová deska

Gumová krytka 
(je součástí výrobku)

Čelní kryt*2 (je součástí výrobku)

Tato 
jednotka

Šestihranný šroub
(je součástí výrobku)

Svorka

Přítlačné 

desky*1

Šestihranná 
matice (M5)

Šroub

Závrtný šroub

Tato jednotka

Podvozek

Uzemňovací 
kabel

Kovový 
montážní 
pásek

*2

*1

Tato jednotka

Ploché klíče 
(jsou součástí 
výrobku)
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Připojení iPod/iPhone (nejsou součástí výrobku)

Pomocí přípojky KCU-451iV připojte USB kabel k iPod/iPhone.

Odpojte iPod/iPhone

Odpojte iPod/iPhone z přípojky KCU-451iV.

• Pokud nefunguje zvukový výstup nebo iPod/iPhone není při zapojení 
rozpoznán, jednou iPod/iPhone odpojte a znovu zapojte nebo 
iPod/iPhone restartujte.

• Než připojíte iPod/iPhone k této jednotce, nastavte funkci EQ na 
iPod/iPhone na OFF (vypnuto).

• Nenechávejte iPod/iPhone ve vozidle příliš dlouho. Teplo a vlhkost 
mohou váš iPod/iPhone poškodit do té míry, že bude nepoužitelný.

Připojení paměti USB (nejsou součástí výrobku)

Zapojení paměti USB

Zapojte paměť USB do USB kabelu.

Odpojení paměti USB

Vyjměte paměť USB z USB kabelu v přímém úhlu.

• Při odpojování paměti USB ji odpojte přímo.
• Pokud nefunguje zvukový výstup nebo paměť USB není při zapojení 

rozpoznána, jednou paměť USB odpojte a znovu zapojte.

KCU-451iV

USB kabel

USB paměť

USB kabel

USB paměť

USB kabel

Poznámka
Paměťová SD karta se vkládá po levé straně systému. Obvykle není 
potřeba paměťovou SD kartu vyjímat. Chcete-li ji však vyjmout, 
postupujte podle níže uvedených pokynů.

1 Sejměte kryt z otvoru na paměťovou SD kartu.

2 Stiskněte vloženou paměťovou SD kartu.

Paměťová SD karta se vysune.

POZOR!
• Paměťovou SD kartu nevkládejte do jiného zařízení, 

jako je například počítač. V takovém případě může 
dojít k poškození dat.

• Je-li jednotka INE-S900R právě používaná, 
paměťovou SD kartu nevysunujte.

Odstraňte šroub
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Zapojovací diagram jednopólového spínače (není součástí výrobku)

(Pokud není k dispozici akumulátor)

• Pokud vaše vozidlo nemá akumulátor, přidejte jednopólový přepínač (není součástí výrobku) a pojistku (není součástí výrobku).
• Diagram a intenzitu proudu uvedené výše lze použít v případě, kdy se INE-S900R používá samostatně.
• Pokud je přepnutý elektrický kabel (zapalování) INE-S900R připojen přímo ke kladnému (+) pólu baterie vozidla nabere 

INE-S900R nějaký proud (několik stovek miliampér) dokonce i když je přepínač v poloze OFF a baterie může být vybitá.

INE-S900R
(Červená)

(Žlutá)

Jednopólový spínač 
(Doplňkový)

POJISTKA (5A) 
(Doplňková)

BATERIE

Akumulátor

BATERIE

Jak zabránit vnějšímu hluku, aby se dostal do zvukového systému.
• Umístěte jednotku a její kabely veďte alespoň 10 cm od svazků kabelů vozidla.
• Kabel baterie veďte co nejdál od ostatních kabelů.
• Pevně zapojte uzemňovací kabel na volném kovovém místě (odstraňte veškerou barvu, špínu nebo maziva, je-li to nutné) 

podvozku auta.
• Pokud chcete přidat tlumič hluku, zapojte jej co nejdál od jednotky. Váš prodejce výrobků Alpine má k dispozici širokou škálu 

tlumičů hluku, neváhejte jej kontaktovat a zeptat se na bližší informace.
• Váš prodejce výrobků Alpine má o preventivních protihlukových opatřeních nejkvalifikovanější znalosti, neváhejte jej kontaktovat 

a zeptat se na bližší informace.
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Připojení

Napájení antény

Zadní kamera

Anténa GPS

(Červená)

(Bílá)

Zesilovač

Zesilovač

Zesilovač

Výstupní terminál Video

Vstupní terminál Video

Vstupní zvukové terminály (R=pravá, L=levá)

(Žlutá)

(Bílá/hnědá) DÁLKOVÝ VÝSTUP

IN-INT(Růžová/černá)

Zadní levá

Zadní pravá

Přední levá

Přední pravá

Subwoofery

Externí jednotka

Ke skříňce řídicího dálkového ovládání rozhraní

Mikrofon

(Modrá/bílá)

(Černá) S-CONTROL IN

Kabel dálkového vstupu

Signální kabel parkovací brzdy

Zesilovač

Kladná strana kabelu zadního signálního světla auta

(Červená)

(Bílá)

(Žlutá)

Výstupní zvukové terminály (R=pravá, L=levá)

ZPĚTNÝ CHOD(Oranžová/Bílá)

PARKOVACÍ BRZDA(Žlutá/Modrá)

(Oranžová)

SNÍMAČ RYCHLOSTI(Zelená/bílá)
Fázový kabel rychlostních impulsů vozidla

Kabel osvětlení sdruženého přístroje 
na palubní desce

REMO

(Černá) VSTUP MIKROFONU

Akumulátor(Čer-
vená)
(Čer-
ná)

NAPÁJENÍ ANTÉNY

(Modrá)

BATERIE

(Žlutá)

Uzemnění

Přední levá

Zadní pravá

Zadní levá

Klíč zapalování

BATERIE

Reproduktory

Zástrčka antény JASO

Rozhraní zobrazení vozidla

(Zelená/černá)
(Bílá)

(Zelená)

(Šedá/černá)

(Šedá)

(Bílá/černá)

(Fialová/černá)

(Fialová)

Anténa
Zástrčka antény ISO

Osvětlení

Přední pravá
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1 Přijímač antény GPS
Anténa GPS

2 Mini USB konektor
Paměť USB nebo iPod/iPhone.

3 Konektor přívodu energie

4 Konektor AUX/PRE OUT

5 Konektor vnějšího rozhraní

6 iVstupní konektor iPod VIDEO
Toto připojte k KCU-451iV.

7 Přijímač antény GPS

8 Propojovací konektor zobrazení vozidla
Výstupní kontrolní signály rozhraní zobrazení vozidla. Toto 
připojte k doplňkové skříňce rozhraní zobrazení vozidla.
Máte-li dotazy týkající se zapojování, poraďte se se svým 
nejbližším prodejcem výrobků Alpine.

9 Výstupní video konektor (AUX OUTPUT) (Žlutá)
Výstup videa.

0 Výstupní zvukové konektory (AUX OUTPUT)
ČERVENÁ je vpravo a BÍLÁ je vlevo od zvukového výstupu.

! Vstupní video konektor (AUX INPUT) (Žlutá)
Vstup videa.

@ Vstupní zvukové konektory (AUX INPUT)
ČERVENÁ je vpravo a BÍLÁ je vlevo od zvukového vstupu.

# RCA konektory zadního vstupu
Lze jej použít jako RCA konektory zadního vstupu.

$ RCA konektory předního výstupu
Lze jej použít jako RCA konektory předního vstupu.

% RCA konektor subwooferu (Levý) (Bílá)
Vydává signál subwooferu.

^ RCA konektor subwooferu (Pravý) (Červená)
Vydává signál subwooferu.

& Vstupní konektor CAMERA
Použijte při zapojování doplňkové zadní kamery 
(HCE-C107D.

* Prodlužovací kabel RCA (není součástí výrobku)

( Kabel zpětného chodu (Oranžová/bílá)
Zapojte na kladnou stranu světel zadního chodu vozidla. 
Tato světla se rozvítí, při změně chodu na zpětný chod (R).
Máte-li tento kabel správně zapojený, videoobraz se 
automaticky přepne na zadní kameru pokaždé, když auto 
přejde do zpětného chodu (R).

) Kabel parkovací brzdy (Žlutá/modrá)
Tento kabel zapojte na stranu přívodu energie přepínače 
parkovací brzdy, signály stavu parkovací brzdy se tak budou 
přenášet do INE-S900R.

- Kabel senzoru rychlosti (Zelená/bílá)
Nesprávné zapojení snímače rychlosti může způsobit 
selhání důležitých bezpečnostních funkcí vozidla (např. brzd 
nebo airbagů). Takové selhání může způsobit autonehodu a 
smrt. Silně doporučujeme, aby celou instalaci provedl 
školený povolaný prodejce výrobků Alpine.

= ISO konektor přívodu energie

q Kabel osvětlení (Oranžová)
Tento kabel může být připojen k osvětlovacímu kabelu 
sdruženého přístroje na palubní desce. Toto umožní, aby se 
pozadí INE-S900R ztlumilo, kdykoliv se zapnou světla 
vozidla.

w Přepnutý napájecí kabel (zapalování) (Červená)
Tento kabel zapojte do otevřeného terminálu pojistkové 
skříňky vozidla nebo jiného nepoužitého zdroje energie, 
který poskytuje (+) 12V při zapnutí zapalování nebo v 
neutrální pozici.

e Uzemňovací kabel (Černá)
Tento kabel připojte k vhodnému místu na podvozku vozidla. 
Ujistěte se, že spojení je na čistě kovovém místě a 
bezpečně upevněné pomocí přibalených kovových šroubů.

r Kabel power antény (Modrá)
Tento kabel připojte k terminálu +B své power antény, máte-
li ji.

• Tento kabel by se měl používat výhradně k ovládání power antény 
vozidla. Tento kabel nepoužívejte k zapínání zesilovače nebo 
signálního procesoru atd.

! Kabel baterie (Žlutá)
Tento kabel připojte ke kladnému pólu baterie vozidla.

y Držák pojistky (15 A)

u Kabel výstupu levého zadního (+) reproduktoru 
(Zelená)

i Kabel výstupu levého zadního (–) reproduktoru 
(Zelená/černá)

o Kabel výstupu levého předního (+) reproduktoru 
(Bílá)

p Kabel výstupu levého předního (– reproduktoru 
(Bílá/černá)

[ Kabel výstupu pravého předního (–) reproduktoru 
(Šedá/černá)

] Kabel výstupu pravého předního (+) reproduktoru 
(Šedá)

\ Kabel výstupu pravého zadního (–) reproduktoru 
(Fialová/černá)

a Kabel výstupu pravého zadního (+) reproduktoru 
(Fialová)

s ISO konektor (Výstup reproduktoru)

d Kabel dálkového ovládání výstupu (Bílá/hnědá)
Tento kabel připojte ke vstupnímu kabelu dálkového 
ovládání. Tento kabel umožňuje výstup kontrolních signálů z 
dálkového ovládání.

f Vstup přerušení zvuku (Růžová/černá)
Jestliže se jedná o audio vstup z připojeného externího 
zařízení, je toto zařízení ztlumeno. Zároveň se zobrazí ikona 
“IN-INT”.

g Kabel pro spuštění dálkového ovládání (Modrá/bílá)
Tento kabel připojte k dálkovému spuštěcímu kabelu vašeho 
zesilovače nebo signálního procesoru.

h Konektor řídicího dálkového ovládání rozhraní
Ke skříňce řídicího dálkového ovládání rozhraní.
Máte-li dotazy týkající se zapojování, poraďte se se svým 
nejbližším prodejcem výrobků Alpine.

j Vstupní konektor mikrofonu
K mikrofonu (je součástí výrobku).

k Adaptér antény ISO/JASO (není součástí výrobku)
V závislosti na typu vozidla je přítomnost adaptéru k anténě 
ISO/JASO nutná.
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Systémový příklad

Zapojení paměti USB

• Nelze zapojit paměť USB a iPod/iPhone současně.
• Nenechávejte iPod ve vozidle příliš dlouho. Teplo a vlhkost mohou paměť USB poškodit do té míry, že bude nepoužitelná.

Zapojení iPod/iPhone

• Chcete-li připojit iPod/iPhone, budete potřebovat doplňkovou sadu KCU-451iV.
• Nelze zapojit paměť USB a iPod/iPhone současně.
• Nenechávejte iPod/iPhone ve vozidle příliš dlouho. Teplo a vlhkost mohou iPod/iPhone poškodit a je možné, že už je nebudete moci spustit.

USB konektor

Paměť USB (není součástí výrobku)
USB kabel (je součástí výrobku)

USB konektor

iPod VIDEO konektor

USB kabel (je součástí výrobku)

Připojovací sada KCU-451iV 
(není součástí výrobku)

iPod/iPhone 
(není součástí výrobku)
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Zapojení externího zařízení

1 Vstupní konektory Video/Audio (AUX INPUT)

2 Výstupní audio/video konektory (AUX OUTPUT)
Použijte při zapojování doplňkového monitoru atd.

3 Prodlužovací kabel RCA (není součástí výrobku)

4 Kabel dálkového ovládání výstupu (Bílá/hnědá)
Tento kabel připojte ke vstupnímu kabelu dálkového 
ovládání. Tento kabel umožňuje výstup kontrolních signálů z 
dálkového ovládání.

• Můžete změnit název externího zařízení. Viz „Jak nastavit Zadní AUX Primární“ (strana 110).

Konektor vnějšího rozhraní

Konektor AUX/PRE OUT

AUX/PRE OUT spojovací kabel

(Žlutá)

(Červená)

(Bílá)

(Žlutá)

(Červená)

(Bílá)

Výstupní terminál Video

Výstupní terminál Audio

Měniš DVD 
(není součástí výrobku)

Vstupní terminál Video

Vstupní terminál Audio

Zadní monitor 
(není součástí výrobku)

Vnější spojovací kabel

DÁLKOVÝ VÝSTUP

(Bílá/hnědá)

DÁLKOVÝ VSTUP

(Bílá/hnědá)
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Zapojení Mobilního přijímače digitální televize a měniče DVD

1 Vstupní konektory Video/Audio (AUX INPUT)

2 Prodlužovací kabel RCA (není součástí výrobku)

3 Kabel dálkového ovládání výstupu (Bílá/hnědá)
Tento kabel připojte ke vstupnímu kabelu dálkového 
ovládání. Tento kabel umožňuje výstup kontrolních signálů z 
dálkového ovládání.

• Můžete změnit název externího zařízení. Viz „Jak nastavit Zadní AUX Primární“ (strana 110), „Jak nastavit Sekundární AUX“ (strana 110).

Konektor vnějšího rozhraní

Konektor AUX/PRE OUT

AUX/PRE OUT spojovací kabel

(Žlutá)

(Červená)

(Bílá)

Mobilní 
přijímač 
digitální 
televize 
(není 
součástí 
výrobku)

Výstupní terminál Video Vstupní terminál Video Výstupní terminál Video

Výstupní terminál Audio Vstupní terminál Audio Výstupní 
terminál Audio

DÁLKOVÝ VÝSTUP

(Bílá/hnědá)(Bílá/hnědá)

Vnější spojovací kabel

Měniš DVD 
(není 
součástí 
výrobku)

DÁLKOVÝ VSTUP DÁLKOVÝ VÝSTUP

(Bílá/hnědá)(Bílá/hnědá)

DÁLKOVÝ VSTUP
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Zapojení zadní kamery

Zapojení externího zesilovače

1 RCA konektory předního výstupu
ČERVENÁ je vpravo a BÍLÁ je vlevo.

2 RCA konektory zadního vstupu
ČERVENÁ je vpravo a BÍLÁ je vlevo.

3 Konektor subwooferu RCA (Pravý)

4 Konektor subwooferu RCA (Levý)

5 Prodlužovací kabel RCA (není součástí výrobku)

Konektor AUX/PRE OUT

AUX/PRE OUT spojovací kabel

Vstupní konektor CAMERA

Zadní kamera 
(není součástí 
výrobku)

Prodlužovací kabel kamery
(součástí kamery)

HCE-C107D

Konektor AUX/PRE OUT

Konektor vnějšího rozhraní

AUX/PRE OUT spojovací kabel

(Červená)

(Bílá)

Zesilovač 4 kanály (není součástí výrobku)

Vstup

Vstup

Přední reproduktor

Zadní reproduktor

Subwoofer 
Pravá

SWL

REMO

(Modrá/bílá)

Vnější spojovací kabel

Zesilovač na subwoofer (není součástí výrobku)

Vstup Subwoofer

(Červená)

(Bílá)
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ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1 Yoshima-Kogyodanchi Iwaki-City Fukushima 970-1192 Japan.

Phone: (+81) 246-36-4111 Fax: (+81) 246-36-6090

DECLARATION of CONFORMITY

We, Alpine Electronics, Inc.of the above address, hereby declare, at our sole responsibility,
that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and
Telecommunications Terminal Equipment Directive1999/5/EC in accordance with the tests
conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product : UGZZ8_Module PCB

Model/ Type Number : BDAG803A

Directive and Standards used : Radio: EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
EMC: EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04
ISO7637-2: 2004

Safety: EN 60950-1: 2006 + Amd.11: 2009

Year of affixing CE marking : 2010

Signature :

Name : Shinichi Asuke

Date : February 22, 2010
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