NAVIGACE A AUDIOSYSTÉM
- ČESKÝ -

ČESKÝ
Poznámka:
• Seznamte se prosím před použitím přístroje s tímto návodem k použití a
uschovejte jej pro budoucí použití. Na škody způsobené nesprávným použitím
se záruka nevztahuje.
• Jezděte bezpečně a při jízdě nesledujte displej přístroje.
• Chraňte přístroj před proniknutím kapalin nebo pevných látek, aby nedošlo k
jeho poškození.
• Opravy/údržbu mohou provádět pouze oprávněné osoby.
• Když není motor v chodu, může při delším používání přístroje dojít k vybití baterie.
• Chraňdisplej před kontaktem s tvrdými nebo ostrými předměty, aby nedošlo k
jeho poškození.

VAROVÁNÍ
Žádná funkce přístroje se nesmí používat
takovým způsobem, aby byla ohrožena
bezpečnost navigace pro pěší a/nebo
automobilovou dopravu. Sledování videa nebo
zobrazování informací na přístroji za jízdy je
nebezpečné

Platnost záruky za přístroj zaniká také v těchto případech:

• Problémy vzniklé v důsledku elektrických poruch a zásahů mimo přístroj
• Poruchy způsobené vnějšími faktory (voda, nadměrná vlhkost, vnější vlivy, nárazy, požár, zásah blesku, chemické vlivy a
působení prachu).
• Instalace neoriginálních dílů nebo dílů, které nebyly schváleny výrobcem
• Montáž nebo zásahy provedené jinými osobami než povolenými autorizovanými servisy Fiat
• Výrobky se změněným nebo odstraněným sériovým číslem
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ČESKÝ
URČE NÍ FUNKCÍ NA ČELN ÍM PANELU

1) TLAČÍTKO ZAP./VYP.

6) SLOTY PRO KARTY MAPA/SD

2) TLAČÍ TKO ZTLUMENÍ

7) TLAČÍ TKO TELEFON

3) TLAČÍ TKO FM/AM

8) TLAČÍ TKO NAV

4) AUX IN

9) TLAČÍ TKO VYHLEDÁVÁNÍ

5) USB

10) TLAČÍ TKO RESET

4

ČESKÝ

5

1. Zapnutí/vypnutí a tlačítko hlasitosti +/-: Stisknutím
tohoto tlačítka se přístroj zapne a jeho přidržením po dobu 3
sekund se přístroj vypne. Když je na přístroji zobrazena
jakákoliv obrazovka (rádio, CD, USB, atd.), krátkým
stisknutím se ukončí výběr a zobrazí se obrazovka hlavní
nabídky. Otočením knoflíku doprava nebo doleva se zvyšuje
nebo snižuje hlasitost.

7. Telefon: Stisknutím tohoto tlačítka získáte přístup k
rozhraní Bluetooth.
8. Tlačítko NAV (pro verzi navigace): Stisknutím tohoto
tlačítka získáte přístup k rozhraní navigace.

2.
Tlačítko: Stisknutím tohoto tlačítka se vypne zvuk
přístroje a na obrazovce se objeví příslušný symbol pro
ztlumení zvuku. Když toto tlačítko znovu stisknete, obnoví se
zvuk na předchozí úrovni hlasitosti. Po stisknutí tohoto
tlačítka během rozhovoru přes BT se vypne mikrofon a
volající nebude slyšet rozhovor vedený ve vozidle.
3. Tlačítko FM/AM: Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí
obrazovka rádia a zapne se rádio. Když je displej autorádia v
aktivním režimu, může se pomocí tohoto tlačítka přepínat
mezi rozhlasovými pásmy (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2).
4. AUX IN (externí vstup): Zde se přivádí do přístroje audio z
externího zdroje. Zvuk z telefonu, přehrávače MP3 a
podobných zařízení připojených ke vstupu AUX IN je
přehráván pomocí reproduktorů vozidla.
5. USB port: Na displeji přístroje lze zobrazovat fotografie,
audio a video uložené v USB paměti, když připojíte USB
paměť do tohoto portu.
6. Slot pro SD karty/GPS karty: Na tomto místě je pod
krytem nainstalována SD karta pro kartu mapy potřebnou pro
navigaci a otevírání souborů s hudbou/videem/fotografiemi.
SD karta se zasouvá do spodního slotu a karta mapy se
zasouvá do horního slotu (karta mapy je potřebná pro potřeby
navigace a nesmí se odstraňovat). Při vkládání karty
nepožívejte sílu; zkuste změnit orientaci karty, když se vám
nedaří kartu zasunout, a pokud ani to nepomůže, obraťte se
na odborníka.

10. Tlačítko RESET: Stisknutím tohoto tlačítka se obnoví
výchozí nastavení. Může být požadováno opakované zadání
hesla.

9. Tlačítko vyhledávání: Pootočením při zapnutém
přehrávači se přehraje další/předchozí skladba.

POZNÁMKA: Při vypnutí motoru se vypne i přístroj.
Stisknutím tlačítka zapnutí při vypnutém motoru se
přístroj opět zapne na dobu 20 minut, a pak se
automaticky vypne.

Stisknutím záložky datum vpravo dole na hlavní
obrazovce se zobrazí podrobný kalendář.

ČESKÝ
SPUŠTĚ NÍ PŘÍ STROJE
Po zapnutí přístroje a zadání kódu se otevře hlavní nabídka a
instalace SD karty
Přístroj je zapne stisknutím tlačítka zapnutí a jeho přidržením po
dobu 5 sekund. Když stiskněte stejné tlačítko zapnutí a přidržíte
je po dobu 5 sekund, přístroj se vypne. Přístroj bude při prvním
spuštění pro zabezpečení vyžadovat zadání hesla (kód nebo
vstupní klíč). Heslo zadává prodejce; pokud do vozidla vložíte
novou baterii, vyžádá si audio systém kód (heslo). Sériové číslo a
kód (heslo) tohoto přístroje naleznete v příslušných
dokumentech. Prodejci nebo uživatelé vozů Fiat musí
nainstalovat kartu mapy do příslušného slotu přístroje. Pokyny
pro vložení karty mapy naleznete ve funkcích GPS navigace v
této příručce. Použití a definování navigační cesty je vysvětleno v
části „Soubor GPS“.

Když se přístroj zapne, zobrazí se poslední zobrazená
obrazovka médií. Když krátce stisknete tlačítko pro
zapnutí, vrátíte se zpět do hlavní nabídky. Hlavní
nabídka obsahuje několik stránek. Pro navigaci mezi
stránkami volte dotykem požadované obrazovky.
Dotykem aktivujte příslušný symbol stránky na
obrazovce hlavní nabídky.
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ČESKÝ
OVLÁDACÍ FUNKCE NA VOLANTU

6. SRC

7.

1.
Vypnout zvuk (Mute)
Dojde k vypnutí zvuku. Když stisknete toto tlačítko
během hovoru přes Bluetooth, vypne se mikrofon.

Výběr zdroje hudby; Přepínání
mezi rádio-USB-AUX-Bluetooth, navigace,
podle toho, co je otevřeno.
Při příchozím hovoru
Krátké stisknutí: Zahájí se hovor
Dlouhé stisknutí: Příchozí hovor se
odmítne
Během hovoru
Krátké stisknutí: žádná funkce
Dlouhé stisknutí: Ukončí se
hovor

Hovor nelze zahájit z volantu ale pouze z displeje
rádia.
2. - 3.
Tlačítko zvýšení / snížení hlasitosti.
Při delším stisknutí se rychle zvýší / sníží
hlasitost.
4. - 5.
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Tlačítko vyhledávání
Krátké stisknutí: vyhledá se dopředu /zpět další/předchozí
dostupná rozhlasová stanice
Dlouhé stisknutí: rychlé prohledávání frekvencí dopředu /
zpět. Tato tlačítka nemají žádnou funkci spojenou s
telefonem

ČESKÝ
OBRAZOVKA RÁDIA
Dotykem symbolu rádia v nabídce se zobrazí obrazovka rádia.
Vyhledávání/ukládání stanic (kanálů):
• Automatické vyhledávání/uložení
(1) Vyhledávání se spustí stisknutím tlačítek „<<“ / „>>“
(2) Opakovaným stisknutím se vyhledávání zastaví.

(2) Manuální vyhledávání se provádí otáčením knoflíku
doprava/doleva. Manuální vyhledávání probíhá v krocích po
0,05 MHz
(3) Jakmile je zachycena stanice (např. 87,50 MHz) a
stiskne se libovolná předvolba kanálu na obrazovce rádia po
dobu 3 sekund, dojde k uložení aktuálněpřehrávané stanice.

• Manuální vyhledávání a uložení
(1) Rychlé prohledávání frekvencí dopředu / zpět dlouhým stisknutím
šipky. Po uvolnění tlačítka rádio najde další/předchozí stanici.

(4) V pásmu FM lze uložit až 18 stanic (vždy 6 stanic pro
FM1/FM2/FM3). V pásmu AM lze uložit až 12 stanic
(vždy 6 stanic pro AM1/AM2).

• Stisknutím
na obrazovce
frekvence, na kterou chcete přejít.

rádia

se

zadá

• Stisknutím symbolu |
na obrazovce rádia se
provádí přepínání mezi stanicemi FM1, FM2, FM2, AM1 a
AM2. Pro přepínání mezi stanicemi FM1, FM2, FM3, AM1 a
AM2 můžete také použít tlačítko FM/AM na přístroji.
• Stisknutím symbolu
na obrazovce rádia můžete
vyhledávat rozhlasové stanice, které mají nejsilnější signál;
když jej stisknete, rádio prohledá všechny frekvence a uloží 6
nejsilnějších rozhlasových stanic v pásmu FM3.
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ČESKÝ
Funkce RDS
Stisknutím ikony nastavení

se otevře funkce RDS

Funkce RDS poskytuje uživateli informace, jako jsou dopravní
informace, názvy kanálů, atd. Dále umožňuje automatické přeladění na
stanici se stejným vysíláním ale se silnějším signálem.
RDS obsahuje následující informace:
• TA - dopravní informace
• AF - alternativní frekvence
• EON - informace o dalších sítích
• REG - vyhledávání lokálních stanic RDS
Obrazovka RDS

TA (dopravní informace) ZAPNUTO: Když je TA zapnuto a
vysílají se dopravní informace, bude se tato funkce aktivovat,
zapne se rádio a řidič se dozví příslušné informace. Poté
bude přístroj pokračovat v přehrávání poslední stopy.
TA (dopravní informace) VYPNUTO: Tato funkce se vypne
dalším stisknutím tlačítka TA.
AF: Stisknutím tlačítka se aktivuje-deaktivuje (zapíná/vypíná)
tato funkce. Je-li AF zapnuto, rádio se automaticky přeladí na
alternativní frekvenci, když rádiový signál začne slábnout
(pokud je taková alternativní frekvence k dispozici)
EON ZAPNUTO: Když je tato funkce zapnuta, získá se
seznam jiné alternativní frekvence.
EON VYPNUTO: Funkce EON se vypne.
REG ZAPNUTO: Zapne se funkce REG a jsou vysílány
pouze lokální stanice RDS.
REG VYPNUTO: Funkce REG se vypne.
Můžete zapínat/vypínat funkce hlasitosti a stereo na
obrazovce RDS
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ČESKÝ
Jak můžete vidět na obrázku níže, pod krytem jsou dva sloty pro kartu mapy/SD kartu. Levý slot je určen pro GPS kartu. Pravý slot je
určen pro SD kartu. Najděte prosím GPS kartu přiloženou v tomto návodu a vyjměte ji z obalu. Poté vložte kartu GPS do slotu GPS, jak
je to znázorněno na obrázku. Dbejte na to, aby byla karta GPS vložena správně. Po vložení karty GPS je nutno použít soubor GPS, jak
je to vysvětleno na straně 18.
GPS slot

vložte SD kartu do
GPS slotu, jak je to uvedeno

vložte SD kartu do slotu
médií, jak je to uvedeno
níže.

SD slot pro
média

Stiskněte symbol navigace na hlavní obrazovce pro otevření
obrazovky navigace.
•Funkce navigace: Podrobné vysvětlení operací navigace
naleznete v dokumentaci k softwaru navigace.
•Chyba detekce signálu: Pokud je síla signálu normální, chyba
lokalizace systému GPS je cca 7 metrů. I když je přístroj
vybaven funkcí automatické korekce, tato možná chyba
lokalizace může uvést záměně na rovnoběžných silnicích. V
některých případech může dojít k omylům v důsledku slabého
detekčního signálu.
Poznámka : Tento přístroj je multifunkční zařízení. Když je
zapnut systém navigace a jsou hlášeny pokyny, můžete zároveň
na pozadí poslouchat hudbu z rádia nebo SD/USB. Podobně,
když je na obrazovce vašeho přístroje zapnut režim rádia nebo
SD/USB, může na pozadí fungovat navigace. Pokud je však
navigace aktivní na pozadí, nemůžete sledovat pokyny vizuálně,
ale slyšíte pouze slovní pokyny. Ačkoli mapa dodávaná s
přístrojem je ke dni, kdy je poskytnuta, aktuální, nebude
obsahovat změny, k nimž dojde na dálnicích v budoucnu.
Software mapy se aktualizuje jednou ročně podle změn, ke
kterým na dálnicích dojde. Aktualizace mapy je bezplatná po
dobu 1 let. Pokyny k aktualizaci jsou uvedeny v návodu k použití
navigace.

její obsah nelze kopírovat na jinou SD kartu. Lze
používat pouze originální SD kartu.

Když je blokována anténa GPS

Pod zvýšenými silnicemi

Nadjezdy nebo viadukty

V tunelech

Na silnicích lemovaných stromy
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ČESKÝ
FUNKCE BT (BLUETOOTH)
Stisknutím symbolu BT v hlavní nabídce se zobrazí obrazovka BT.
Pokud váš mobilní telefon podporuje funkci BT, lze možné provést
hands free připojení. Pomocí nabídky BT můžete také volat z
vašeho mobilního telefonu, přijímat hovory, poslouchat audio přes
Bluetooth (A2DP) (poslech hudby přehrávané na vašem mobilním
telefonu z reproduktorů vozidla) a zobrazit si na přístroji telefonní
seznam.
Uložte si svůj mobilní telefon v přístroji tímto způsobem:
1. Zapněte funkce BT na svém mobilním telefonu.
2. Vyhledejte přístroje, které lze připojit, podle pokynů v návodu k
použití vašeho mobilního telefonu. Připojte se k zařízení
označenému jako Fiat.

3.Když váš mobilní telefon požádá o schválení
uložení, zadejte (1025), čímž uložení schválíte.
4.Název vašeho mobilního telefonu se po uložení
objeví na přístroji.
5.Nebudete muset uložení provádět příště znovu,
protože poslední uložený mobilní telefon se bude s
přístrojem synchronizovat automaticky.
6.Kliknutím na symbol ODPOJIT na kartě pro připojení
v nabídce BT se odpojí aktuálně připojený mobilní
telefon a přístroj může být synchronizován s jiným
mobilním telefonem.

1. Vytočení

2. Historie
hovorů

3. Telefonní
seznam

4.BT hudba

5. Spárování
přístrojů

1.Tlačítka na přístroji na stránce pro volání.
2.Historie hovorů: Zde můžete vidět historii hovorů a
zmeškaných hovorů.
3.Telefonní seznam: Zde máte přístup do telefonního
seznamu staženého z vašeho mobilního telefonu. Můžete
také vyhledávat telefonní záznamy.
4.BT přehrávač hudby: Můžete si přehrávat skladby
uložené na svém mobilním telefonu.
5.Spárování přístrojů
Poznámka: Po aktualizaci softwaru telefonu se
doporučuje odstranit telefon ze seznamu spárovaných
přístrojů v rádiu a pak provést nové spárování, aby byla
zajištěna správná funkčnost
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ČESKÝ
POUŽITÍ USB A SD KARTY
Je-li do přístroje vložena USB paměť nebo SD karta, lze
přehrávat veškerou hudbu nebo zobrazovat fotografie a
video soubory, které jsou na USB nebo SC kartěuloženy.
Vložení / vyjmutí SD karty

Poznámka: Když je spojení uloženo, mobilní telefon se
automaticky synchronizuje s přístrojem, pokud je pokryt sítí
BT. Proto i když jste mimo své vozidlo, bude se váš mobilní
telefon synchronizovat s přístrojem, pokud jste v dosahu sítě.

VAROVÁNÍ
Funkce a kvalita zvuku ve spojení prostřednictvím
Bluetooth se může lišit v závislosti na značce a
modelu mobilního telefonu.

VAROVÁNÍ
Apple telefony nastaví úroveň hlasitosti bluetooth
na polovinu úrovně pro první párování. Je-li hlasitost
hovoru nízká, změňte hlasitost BT v menu "Nastavení
ekvalizéru" rádia nebo změňte hlasitost BT na
mobilním telefonu

1)Otevřete kryt pro kartu mapy/SD kartu na přístroji.
Vložte SD kartu, která obsahuje multimediální soubory
(fotografie, hudba, video), do spodního slotu pro SD
kartu.
2)Pokud chcete SD kartu vyjmout, nejprve zavřete
obrazovku SD karty a poté SD kartu zatlačte a vyjměte ji
ze slotu.
Instalace / vyjmutí USB paměti
1) Připojte USB paměť obsahující mediální soubory
(fotografie, hudba, video) do USB portu. Po připojení se
zařízení automaticky zobrazí na obrazovce USB.
Podporované USB flash disky: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB, 16GB),
Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston (4GB, 8GB,
16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC (4GB, 8GB,
16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal (4GB), Toshiba 8GB),
SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Podporované USB formáty: FAT16, FAT32
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ČESKÝ

2) Pokud chcete paměť (flash disk) vyjmout, nejprve zavřete
obrazovku USB a paměť vyjměte.

VAROVÁNÍ
Žádná funkce přístroje se nesmí používat takovým způsobem,
aby byla ohrožena bezpečnost navigace pro pěší a/nebo
automobilovou dopravu. Sledování videa nebo zobrazování
informací na přístroji za jízdy je nebezpečné.
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Podporované formáty audio, video a fotografií
Typ videa

Video kodek

Audio kodek

Rozlišení

AVI (.avi/.divx)

MP4V, DIVX3.11/4.12/5.X, XVID,
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM,
LPCM, AAC-LC (mono),
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/)

MP4V

Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM,
AAC-LC
(mono),
MPEG-Audio
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Přenosová rychlost pro audio

Vzorkovací frekvence

MP3 32kbps~320kbps

8K-48kHz

WMA: WMA: 7, WMA8, WMA9 (pouze CBR, VBR) (podporuje pouze formát 353) 32kbps~256kbps

8K-48kHz

Formáty fotografií:

JPG, JPEG (soubor menší než 5 MB)

VAROVÁNÍ
Je zakázáno přehrávat video a zobrazovat fotografie při řízení.
Při přehrávání videa a zobrazování fotografií za jízdy se na
displeji objeví varovné hlášení.
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NABÍDKA AUX
Připojte telefon, MP3 přehrávač nebo jiný externí zdroj
audio k přístroji pomocí AUX kabelu s 3,5 mm
konektorem. Externí zdroj audio připojený přes přístroj
nelze ovládat pomocí přístroje, ale pouze přehrávat přes
reproduktory.

VAROVÁNÍ
Mobilní telefony nelze používat jako mediální
zařízení přes USB připojení.
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ČESKÝ

PŘ ÍSTUP DO NABÍDKY NASTAVENÍ

AUDIO

Stisknutím symbolu nastavení v hlavní nabídce se otevře
nabídka nastavení. Nastavení se provádí pomocí
příslušného symbolu v nabídce nastavení.

Stisknutím symbolu audio na obrazovce se otevře nastavení
audio.

Nastavení ekvalizéru (zvukové efekty): Zvolte si své
oblíbené nastavení: standardní, pop, klasika nebo rock.
Zvuk sytému/BT/GPS/senzoru: Na této obrazovce lze
nastavit hlasitost sytému, BT, GPS a senzoru.

VAROVÁNÍ
Standardní nastavení je určeno pouze pro opravny a
servisní stanice. Není k dispozici pro koncového
uživatele.
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ČESKÝ
Pípnutí při dotyku displeje: Pípnutí při dotyku displeje lze
zapnout/vypnout. Po vypnutí zvuku se při dotyku displeje
neozve žádné pípnutí.
Hlasitost (síla zvuku): Volbu hlasitosti lze zapnout nebo
vypnout.
Basy/výšky/subwoofer: Na této obrazovce můžete upravit
basy, výšky a zvuk ultrazvukového basového reproduktoru
(subwoofer).
Přední/zadní-pravý/levý reproduktor: Můžete nastavit
úroveň hlasitosti všech 4 reproduktorů (pravý zadní, pravý
přední, levý zadní, levý přední). Pokud nejsou zadní

reproduktory přítomny, není k dispozici útlum RL a RR
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VÝBĚR JAZYKA
Po stisknutí symbolu jazyka na obrazovce lze zvolit
jazyk. Můžete si vybrat požadovaný jazyk z nabídky. Po
výběru jazyka a opětovném spuštění přístroje se
obrazovky zobrazí ve vámi zvoleném jazyce.

ČESKÝ

RÁDIO

PODSVÍCENÍ

Stisknutím symbolu rádia na obrazovce se otevře tato
obrazovka. Před použitím rádia je nutno provést výběr
zóny.

Stisknutím symbolu podsvícení na obrazovce se otevře
tato obrazovka. Můžete ručně nastavit osvětlení
přístroje podle světelných podmínek.
Pokud chcete, aby se displej automaticky vypnul, když
není používán, můžete tuto možnost také nastavit na
této obrazovce.
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ČESKÝ
SOUBOR GPS
Po vložení karty GPS do slotu pro GPS je třeba v rozhraní v
nabídky nastavení zadat „Soubor GPS“. Otevře se rozhraní
„Soubor GPS“ a objeví se níže uvedená obrazovka. Klikněte
dvakrát na složku „Navigace“ a po otevření složky „Navigace“
dvakrát klikněte na soubor „Navigation.exe“ ve spodní části.

VERZE
Stisknutím symbolu verze na obrazovce se otevře tato
obrazovka. Zde je uvedeno číslo verze vašeho přístroje.

DATUM

Stisknutím symbolu data na obrazovce se zobrazí toto nastavení.
Můžete zadat datum, měsíc a den
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ČESKÝ
TAPETA
Stisknutím symbolu tapety na obrazovce se otevře tato
obrazovka. Tapetu si můžete nastavit zvolením jednoho ze
zobrazených obrázků.

Obecné:
Tato část není určena pro koncové uživatele. Tato část
slouží pouze pro údržbu/servisy. Při pokusu o vstup do
této části bude požadováno heslo, které mají k dispozici
pouze servisy Fiat. Toto heslo se koncovým uživatelům
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ČESKÝ

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN PROBLÉMŮ
PROBLÉM

Neotevře se
Uložené informace jsou ztraceny, když se vypne
motor
Přístroj zachytí špatný kanál

PŘÍČINA
Zkontrolujte pojistku, zda není
poškozená/spálená
Může být uzamčen/zablokován hlavní
prvek

Vyměňte nefunkční pojistku za novou.

Možná závada baterie nebo pojistky

Uložte informace znovu

Špatná kvalita signálu
Poškozený formát souboru USB/SD

USB/SD se nepřehrává
Formát souboru nelze přehrát
Navigace se nespustí
Nelze provést žádný krok
Za jízdy není možno sledovat videa/prohlížet
fotografie
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SD karta navigace je poškozená
nebo není definována navigační
cesta
Může být uzamčen/zablokován hlavní
prvek
Přístroj neumožňuje sledování
videa/prohlížení fotografií za jízdy

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Stiskněte tlačítko RST na čelním
panelu a přístroj restartujte
Přemístěte se do oblasti s lepší
kvalitou signálu a znovu
vyzkoušejte. Zkontrolujte anténu
vozu. Nastavte LOC na ZAPNUTO
Proveďte přeformátování USB/SD v
systému FAT
Převeďte soubor do formátu, který lze v
počítači přehrát. Přehrávané formáty
jsou uvedeny na straně 14
aktualizujte navigační cestu (soubor
GPS), jak je to popsáno na straně 19
Stiskněte tlačítko RST na čelním
panelu a přístroj restartujte
Zaparkujte a zatáhněte parkovací brzdu

ČESKÝ

NAVIGACE A AUDIOSYSTÉMY DAIICHI
ČÁST

FUNKCE

Navigace a audiosystémy DAIICHI
PODROBNOSTI
FUNKCE

POZNÁMKY
87,5-108,0MHz (krok
50kHz)

FM1/2/3

3

AM 1/2

2

522-1620kHz (krok
9kHz)

FM

18

FM1, FM2, FM3

AM

12

AM1.AM2

PÁSMO

VYHLEDÁVÁNÍ
DOPŘE DU/ZPĚ T
RÁDIO

MANUÁLNÍ
DOPŘE DU/ZPĚ T
ULOŽENÁ PAMĚ Ť
RDS

TA/AF/EON

POSLEDNÍ KANÁL

PAMĚ Ť

ST/MONO
VÝSTUP

Auto
4 x 25W

NASTAVENÍ
PŘ EDNÍ/ZADNÍ

AUDIO

NASTAVENÍ
VÝŠEK/BASŮ
NASTAVENÍ HLOUBKY

ZAP./VYP.

EKVALIZÉR

KLASIKA/POP/ROCK/MI
MO UŽIVATELE

PÍPNUTÍ (ROGER BEEP)
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ČESKÝ

ČÁST

FUNKCE

Navigace a audiosystémy DAIICHI
PODROBNOSTI
FUNKCE
POZNÁMKY

NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ
PŘEHRÁVÁNÍ (SWEEP)
PŘEHRÁT ZNOVU
DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ
SOUBOR
DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ SLOŽKA
MÉDIA

DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ
SOUBOR
FORMÁTY

MP3, AVI

ZOBRAZENÍ NÁZVU
SOUBORU/SLOŽKY
ZOBRAZENÍ ID3

INTERPRET, ALBUM,
NÁZEV

ESP (Electronic Shock
Protection)

MAX. 20 sekund

KAPACITA USB/SD
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FAT

MAX. 16 GB

ČESKÝ

ČÁST

FUNKCE

Navigace a audiosystémy DAIICHI
PODROBNOSTI

BLUETOOTH

FUNKCE

POZNÁMKY

Hands free vyhledávání
Ochrana proti ozvěně/šumu
Příchozí/odchozí hovory na
obrazovce
Přenos hudby z mobilního telefonu
Telefonní seznam a vyhledání podle
jména

GPS

Frekvence GPS CPU

644 MHZ

Operační paměť

SD+128MB

GPS přijímač

SIRFATLASV
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ČESKÝ
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