NAVIGÁCIA A AUDIOSYSTÉM
- SLOVENSKY -

SLOVENSKY
Poznámka:
• Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si
ho na použitie v budúcnosti. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené
nesprávnym používaním.
• V záujme bezpečnej jazdy nesledujte obrazovku zariadenia počas šoférovania.
• Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikli žiadne kvapalné ani pevné látky,
pretože by sa mohlo pokaziť.
• Opravu a údržbu zariadenia zverte oprávnenej osobe.
• Dlhodobým používaním zariadenia, keď motor nie je v chode, môže dôjsť k vybitiu
batérie.

VÝSTRAHA
Žiadna funkcia zariadenia sa nesmie používať
spôsobom, ktorý by ohrozil bezpečnosť
navigovania a/alebo cestnej premávky.
Sledovanie videí alebo zadávanie informácií do
zariadenia za jazdy je nebezpečné

• Nedotýkajte sa obrazovky tvrdým ani ostrým predmetom, pretože by sa mohla
poškodiť.
Záruka na zariadenie sa stráca aj v nasledujúcich prípadoch:

• Problémy v dôsledku akýchkoľvek elektrických porúch a zásahov iných ako vyplývajúcich zo zariadenia
• Poruchy spôsobené vonkajšími faktormi (voda, nadmerná vlhkosť, vonkajšie údery, nárazy, požiar, zásah blesku, chemické
faktory a prach).
• Montáž alebo zásahy zo strany iných osôb ako autorizovaného servisu spoločnosti Fiat
• Inštalácia neoriginálnych dielov alebo dielov, ktoré neboli schválené výrobcom
• Produkty so zmeneným alebo odstráneným sériovým číslom
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SLOVENSKY
DEFINÍCIA FUNKCIÍ NA PREDNOM PANELI

1) VYPÍNAČ

6) OTVOR NA MAPY/SD KARTU

2) TLAČIDL O STLMENIA

7) TLAČIDL O TELEFÓNU

3) TLAČIDL O FM/AM

8) TLAČIDL O NAVIGÁCIE

4) ZVUKOVÝ VSTUP

9) TLAČIDL O VYHĽADÁVANIA

5) USB

10) TLAČIDL O RESETOVANIA
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SLOVENSKY
1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a hlasitosti: Stlačením tohto
tlačidla zariadenie zapnete a podržaním stlačeného na 3
sekundy zariadenie vypnete. Keď sa zobrazuje akákoľvek
obrazovka zariadenia (rádio, CD, USB a pod.), krátkym
stlačením sa zruší výber a zobrazí sa obrazovka hlavnej
ponuky. Otočením kolieska doprava alebo doľava sa zvýši
resp. zníži hlasitosť.
2. Tlačidlo
: Stlačením tohto tlačidla sa zariadenie stlmí
a na obrazovke sa zobrazí symbol stlmenia. Opätovným
stlačením sa obnoví predchádzajúca úroveň hlasitosti.
Stlačením tohto tlačidla počas hovoru cez Bluetooth sa stlmí
mikrofón a volajúci nebude počuť rozhovor vo vozidle.
3. Tlačidlo FM/AM: Stlačením tohto tlačidla sa zobrazí
obrazovka rádia a spustí sa prehrávanie rádia. Keď je displej
rádia v aktívnom režime, stlačením tohto tlačidla sa prepína
medzi rozhlasovými pásmami (FM1 – FM2 – FM3 – AM1 –
AM2).
4. AUX IN (vstup externého zdroja): Tento konektor slúži na
vstup zvuku z externého zdroja do zariadenia. Zvuky z
akéhokoľvek telefónu, mp3 prehrávača a podobných
zariadení pripojených k vstupu AUX IN sa prehrávajú
prostredníctvom reproduktorov vozidla.
5. USB zásuvka: Po vložení USB kľúča do tejto zásuvky
môžete na obrazovke zariadenia zobrazovať fotografie,
zvuky a videá na USB kľúči.
6. Zásuvka na SD kartu/GPS kartu: Do priestoru pod krytom
sa vkladá SD karta na prehrávanie hudby/videí/fotografií a
karta s mapovými údajmi potrebnými na navigáciu. SD karta
sa vkladá do spodnej zásuvky a mapová karta sa vkladá do
hornej zásuvky (mapová karta musí byť vložená na
fungovanie navigácie, nevyberajte ju). Kartu nevkladajte
tlačením nasilu; ak sa karta nedá vložiť, skúste zmeniť smer
vkladania karty, a ak sa vám napriek tomu nedarí ju vložiť,
obráťte sa na odbornú pomoc.
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7. Telefón: Stlačením tohto tlačidla získate prístup k
rozhraniu Bluetooth.
8. Tlačidlo NAV (na verziu navigácie): Stlačením tohto
tlačidla získate prístup k rozhraniu navigácie.
9. Tlačidlo vyhľadávania: Jedným otočením v režime
prehrávača hudby sa spustí prehrávanie
ďalšej/predchádzajúcej skladby.
10. Tlačidlo RESET: Jedným stlačením tohto tlačidlo sa
obnovia predvolené nastavenia. Pri aktivovaní sa môže
vyžadovať zadanie hesla.
POZNÁMKA: Zariadenie sa po zhasnutí motora vypne.
Stlačením vypínača, keď je motor zhasnutý, sa
zariadenia znova zapne a po 20 minútach sa automaticky
vypne.

Stlačením karty dátumu vpravo dolu na hlavnej
obrazovke sa zobrazí podrobný kalendár.

SLOVENSKY
SPUSTENIE ZARIADENIA
Zapnutie zariadenia, zadanie kódu kľúča, prístup k hlavnej ponuke a
vloženie SD karty
Stlačením a podržaním tlačidla vypínača na 5 sekúnd sa zariadenie
zapne. Stlačením a podržaním toho istého tlačidla napájania na 5
sekúnd sa zariadenie vypne. Zariadenie pri prvom spustení z
bezpečnostných dôvodov zobrazí výzvu na zadanie hesla (kód kľúča
alebo vstupný kľúč). Heslo zadá predajca; ak do vozidla vložíte novú
batériu, audiosystém zobrazí výzvu na zadanie kódu kľúča (hesla).
Sériové číslo a kód kľúča (heslo) tohto zariadenia vyhľadajte v
dodanej dokumentácii. Predajca vozidiel Fiat alebo používateľ bude
musieť vložiť mapovú kartu zariadenia nachádzajúcu sa na kryte do
zásuvky. Informácie o vložení mapovej karty nájdete v časti o
funkciách GPS navigácie. Informácie o používaní a definovaní cesty
k navigácii sa nachádzajú v časti „GPS súbor“ v tomto návode.

Zariadenie po zapnutí zobrazí obrazovku naposledy
zobrazeného média. Krátkym stlačením vypínača sa
vrátite do hlavnej ponuky. Hlavná ponuka sa skladá zo
strán. Navigácia medzi stránkami sa vykonáva
dotykom a výberom alebo posúvaním obrazovky
prstom. Dotykom na príslušný symbol na obrazovke
hlavnej ponuky sa otvorí príslušná stránka.
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SLOVENSKY
OVLÁDACIE FUNKCIE NA VOLANTE

1.

2. - 3.

4. - 5.
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Stlmenie (Mute)
Stlmenie zariadenia. Ak ho stlačíte
počas hovoru cez Bluetooth, stlmí sa
mikrofón.

Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti.
Dlhým stlačením sa hlasitosť
zvyšuje/znižuje rýchlejšie.
Tlačidlo vyhľadávania
Krátke stlačenie: vyhľadávanie nahor/nadol po ďalšiu
dostupnú rozhlasovú stanicu Dlhé stlačenie: rýchly posun
dopredu/dozadu po frekvenciách. Tieto tlačidlá nemajú
žiadnu funkciu s telefónom

6. SRC Zmena zdroja hudby; prepnutie
medzi obrazovkami rádia, USB, AUX,
Bluetooth a navigácie bez ohľadu na to,
ktorá je otvorená.
7.
Pri prichádzajúcom hovore
Krátke
stlačenie:
Spustenie
konverzácie
Dlhé
stlačenie:
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Počas hovoru
Krátke
stlačenie:
žiadna
funkcia.
Dlhé stlačenie: Ukončenie
hovoru
Hovor nemožno spustiť z volantu, ale iba z
displeja rádia.

SLOVENSKY
OBRAZOVKA RÁDIA
Dotykom na symbol rádia v hlavnej ponuke prejdete na obrazovku rádia.
Vyhľadanie/uloženie staníc (kanálov):
• Automatické vyhľadávanie/uloženie
(1) Stlačením tlačidla "<<" alebo ">>" spustite vyhľadávanie
(2) Opätovným stlačením sa vyhľadávanie zastaví.
• Manuálne vyhľadávanie a uloženie
(1) Dlhým stlačením šípok sa rýchlo posúvajte dopredu/dozadu po
frekvenciách. Po uvoľnení tlačidla audiosystém nájde
ďalšiu/predchádzajúcu stanicu.

(2) Otočením gombíka doprava/doľava vyhľadávajte
manuálne. Krok manuálneho vyhľadávania je 0,05 MHz
(3) Po nájdení stanice (napr. 87,50 MHz) dotykom na
niektoré tlačidlo predvoľby na obrazovke rádia na 3 sekundy
uložíte aktuálne prehrávanú stanicu.
(4) V písme FM je možné uložiť až 18 staníc (po 6 staníc pre
FM1, FM2 a FM3). V pásme AM je možné uložiť až 12 staníc
(po 6 staníc pre AM1 a AM2).

• Stlačením ikony
na obrazovke rádia zadáte
požadovanú frekvenciu, na ktorú chcete prejsť priamo.
• Stlačením ikony |
na obrazovke rádia
prepnete medzi stanicami v pásmach FM1, FM2, FM2, AM1
a AM2. Na prepnutie medzi stanicami v pásmach FM1, FM2,
FM3, AM1 a AM2 môžete použiť aj tlačidlo FM/AM na
zariadení.
• Stlačením ikony
na obrazovke rádia spustíte
vyhľadávanie rozhlasových staníc s najsilnejším signálom. Po
jej stlačení audiosystém prehľadá všetky frekvencie a uloží
najsilnejších 6 staníc do pásma FM3.
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SLOVENSKY
Funkcia RDS
Stlačením ikony nastavenia

spustíte funkciu RDS

Funkcia RDS poskytuje používateľom určité informácie, ako sú
napríklad dopravné informácie, názov stanice atď. Takisto umožňuje
automaticky prepínať na frekvenciu naladenej stanice so silnejším
signálom.
Údaje RDS obsahujú tieto informácie:
TA – dopravné informácie
• AF – alternatívna frekvencia
• EON – enhanced other network
• REG – vyhľadávanie lokálnych staníc
Obrazovka funkcie RDS

TA (dopravné informácie) zapnuté: Keď je funkcia TA
zapnutá a vysiela sa dopravný servis, preruší sa prehrávanie
aktuálneho zdroja a zaznejú informácie dopravného servisu z
naladenej rozhlasovej stanice. Potom sa obnoví prehrávanie
poslednej obrazovky.
TA (dopravné informácie) vypnuté: Ďalším stlačením tlačidla
TA sa funkcia vypne.
AF: Dotykom na tlačidlo sa táto funkcia zapne/vypne. Keď je
funkcia AF zapnutá, rádio automaticky prepne na
alternatívnu frekvenciu, keď signál rádia začne slabnúť (ak je
alternatívna frekvencia k dispozícii)
EON zapnuté: Ďalší zoznam alternatívnych frekvencií sa
získa, keď je funkcia EON zapnutá.
EON vypnuté: Funkcia EON je vypnutá.
REG zapnuté: Zapne funkciu REG, prehrávajú sa len
lokálne stanice RDS.
REG vypnuté: Funkcia REG je vypnutá.
Na obrazovke RDS môžete zapnúť/vypnúť zvýraznenie
hlasitosti a stereofónny príjem
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SLOVENSKY
FUNKCIE GPS NAVIGÁCIE
Ako môžete vidieť na obrázku nižšie, pod krytom na mapovú/SD kartu sú dve zásuvky. Ľavá zásuvka je určená na GPS kartu. Pravá
zásuvka je na SD kartu s médiami. Vyhľadajte GPS kartu v tomto návode a vyberte ju z ochranného puzdra. Potom podľa obrázka
vložte GPS kartu do otvoru na GPS kartu. Dbajte na správne vloženie GPS karty. Po vložení karty GPS by ste mali určiť súbor GPS
podľa vysvetlenia na strane 19.
GPS zásuvka

vložte SD kartu do GPS vložte SD kartu do
zásuvky, ako je uvedené mediálnej zásuvky, ako je
nižšie.
uvedené nižšie.

Zásuvka na
SD kartu s
médiami

Dotykom na symbol navigácie na hlavnej obrazovke prejdete na
obrazovku navigácie.
•Funkcie navigácie: Podrobné vysvetlenia funkcií navigácie
nájdete v dokumentácii k softvéru navigácie.
•Chyba detekcie signálu: Ak je úroveň signálu normálna, presnosť
polohy určenej systémom GPS je asi 7 metrov. Aj keď je
zariadenie vybavené funkciou automatickej korekcie, takáto
nepresnosť polohy môže znamenať chybu na rovnobežných
cestách. K chybám môže dôjsť aj v nasledujúcich prípadoch z
dôvodu zoslabenia signálu.
Poznámka : Tento prístroj je multifunkčné zariadenie. Ak je aktívny
režim navigácie a počúvajú sa príkazy, môžete tiež počúvať hudbu
cez rádio alebo SD/USB na pozadí. Podobne keď je na obrazovke
aktívny režim prehrávania z SD/USB, navigácia môže byť
spustená na pozadí. No v prípade, že navigácia je spustená na
pozadí, nemôžete získavať opisy adries vizuálne; môžete počuť
len opisy adries ako reč. Hoci mapa dodaná so zariadením je
aktuálna k dátumu poskytnutia mapy, nebude obsahovať zmeny,
ku ktorým na cestách došlo medzičasom.
Mapový softvér sa aktualizuje raz ročne o zmeny, ku ktorým došlo
na cestách. Aktualizácia máp je bezplatná počas 1 rokov.
Informácie o postupe aktualizácie nájdete v návode k navigácii.

Licencia na mapy je konkrétna pre každú mapovú SD
kartu a obsah sa nedá skopírovať na druhú SD kartu. Je
nutné používať len originálnu SD kartu.

Keď je anténa GPS blokovaná

Pod vyvýšenými cestami

Nadjazdy alebo viadukty

V tuneloch

Medzi vysokými budovami

Na cestách lemovaných stromami
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SLOVENSKY
FUNKCIE BLUETOOTH
Dotykom na ikonu BT v hlavnej ponuke sa zobrazí obrazovka
Bluetooth.
Ak váš mobilný telefón podporuje funkciu BT, budete môcť
telefonovať bez pomoci rúk. Ponuka BT môže tiež umožňovať
vykonávať s mobilným telefónom tieto činnosti: uskutočnenie
hovoru, prijatie hovoru, prenos zvuku cez Bluetooth (A2DP)
(počúvanie hudby prehrávanej na vašom mobilnom telefóne cez
reproduktory vozidla) a zobrazenie telefónneho zoznamu
prostredníctvom zariadenia.

3. Keď váš mobilný telefón vyžaduje schválenie na
uloženie, zadajte (1025) a schváľte uloženie.
4. Po uložení sa názov vášho mobilného telefónu
zobrazí na zariadení.
5. Nebudete ho musieť znova uložiť v budúcnosti,
pretože naposledy uložený mobilný telefón sa bude
automaticky synchronizovať so zariadením.
6. Stlačením ikony odpojenia na karte pripojenia v
ponuke BT odpojíte aktuálne pripojený mobilný telefón
a zariadenie sa môže synchronizovať s ďalším
mobilným telefónom.

Uložte svoj mobilný telefón do zariadenia takto:
1. Zapnite funkciu BT na vašom mobilnom telefóne.
2. Vyhľadajte zariadenia na pripojenie podľa opisu
v návode k mobilnému telefónu. Pripojte sa k zariadeniu s
názvom Fiat.

1. Vytočenie

2. História
hovorov

3. Telefónny zoznam 4. Hudba BT 5. Spárovanie
zariadenia

1. Stlačením tlačidiel na zariadení na strane vytáčania
uskutočníte hovor.
2. História hovorov: Na tomto mieste sa zobrazí história
hovorov a zmeškaných hovorov.
3. Telefónny zoznam: Môžete mať prístup k telefónnemu
zoznamu stiahnutému z vášho mobilného telefónu. Môžete
tiež vyhľadávať telefónne záznamy v zozname.
4. BT hudobný prehrávač: Môžete počúvať skladby uložené
vo vašom mobilnom telefóne.
5. Spárovanie zariadenia
Poznámka: Po aktualizácii softvéru telefónu sa v
záujme správneho fungovania odporúča odstrániť
telefón zo zoznamu spárovaných zariadení v rádiu a
potom vykonať nové párovanie
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SLOVENSKY
POUŽÍVANIE USB A SD KARTY
Ak je v zariadení vložený USB kľúč alebo SD karta,
hudobné, obrazové a video súbory, ktoré sa nachádzajú
na vloženom USB kľúči alebo SC karte sa budú môcť
zobraziť alebo prehrávať v zariadení.
Vloženie/vybratie SD karty

Poznámka: Po uložení pripojenia sa mobilný telefón
bude automaticky synchronizovať so zariadením,
pokiaľ bude v dosahu siete BT. Preto aj keď ste
mimo vozidla, váš mobilný telefón sa bude
synchronizovať so zariadením, ak ste v dosahu siete.

VÝSTRAHA
Funkcie a kvalita zvuku podporované v pripojení
Bluetooth sa môžu líšiť v závislosti od značky a modelu
mobilného telefónu.

VÝSTRAHA
Apple telefóny nastavia úroveň hlasitosti bluetooth na

1) Otvorte kryt mapovej a SD karty na zariadení. Vložte
SD kartu, ktorá obsahuje multimediálne súbory
(fotografie, hudbu, video) do zásuvky na SD karty na
spodnej strane.
2) Ak chcete vybrať SD kartu, najprv ukončite obrazovku
SD karty, potom zatlačte SD kartu a vyberte ju zo
zásuvky.
Vloženie/vybratie USB kľúča
1) Vložte USB kľúč obsahujúci mediálne súbory (obrázky,
hudbu, video) do USB portu. Po pripojení sa na zariadení
automaticky zobrazí obrazovka USB.
Podporované USB kľúče: Wei Gang (4 GB, 8 GB, 16 GB), Yuzhan
(8 GB, 16 GB), Baike (4 GB, 8 GB, 16 GB), Lang ke (4 GB, 8 GB,
16 GB), Sony (4 GB, 16 GB), Taidian (4 GB, 8 GB, 16 GB), Kingston
(4 GB, 8 GB, 16 GB), Miker (4 GB, 8 GB), Ziguang (2 GB), SANDISC
(4 GB, 8 GB, 16 GB), PNY (4 GB, 16 GB), Verbatim (4 GB), Pal (4 GB),
Toshiba (8 GB), SSK (8 GB), EAGET (8 GB), TIGO (8 GB)
Podporované formáty USB kľúča: FAT16, FAT32

polovicu pri prvom párovaní. Ak je hlasitosť hovoru nízka,
zmeňte hlasitosť BT na "Menu nastavení ekvalizéra" v
rádiu alebo zmeňte hlasitosť BT na mobilnom telefóne

12

SLOVENSKY

2) Ak chcete vybrať USB kľúč, najprv ukončite obrazovku USB
a potom vyberte USB kľúč.

VÝSTRAHA
Žiadna funkcia zariadenia sa nesmie používať spôsobom,
ktorý by ohrozil bezpečnosť navigovania a/alebo cestnej
premávky. Sledovanie videí alebo zadávanie informácií do
zariadenia za jazdy je nebezpečné.
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SLOVENSKY

Podporované formáty zvuku, videa a fotografií
Vyp videa

Video kodek

Audio kodek

Rozlíšenie

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 x 480/576 (30 fps)

MPG (.mpg/.mpeg)

MPEG-1, MPEG-2

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

720 x 480/576 (30 fps)

DAT (.dat)

MPEG-1, MPEG-2

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

720 x 480/576 (30 fps)

MP4 (.mp4)

MP4V

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

720 x 480/576 (30 fps)

Bitová rýchlosť zvuku

Vzorkovacia frekvencia

MP3 32 kbps ~320 kbps

8 K – 48 kHz

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

8 K – 48 kHz
JPG, JPEG (max. veľkosť súboru 5 MB)

VÝSTRAHA
Je zakázané prehrávať video a obrázkové súbory počas
šoférovania. Ak sa video a obrázkové súbory prehrávajú
poč as šoférovania, na displeji sa zobrazí výstražná správa.
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SLOVENSKY
PONUKA AUX
Pripojte telefón, MP3 prehrávač alebo akýkoľvek iný
externý zdroj zvuku k zariadeniu pomocou kábla AUX s
3,5 mm konektorom. Externý zdroj zvuku pripojený
prostredníctvom zariadenia nie je možné ovládať
pomocou zariadenia, ale iba prehrávať prostredníctvom
reproduktorov.

VÝSTRAHA
Mobilné telefóny sa nedajú používať ako
mediálne zariadenie prostredníctvom USB
pripojenia.
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SLOVENSKY

PRÍSTUP DO PONUKY NASTAVENIA

ZVUK

Dotykom ikony nastavenia v hlavnej ponuke prejdete do
ponuky nastavení. Pomocou jednotlivých ikon v ponuke
nastavenia prejdete na príslušné nastavenia.

Dotykom na symbol zvuku na obrazovke prejdete na
nastavenia zvuku.

Nastavenie ekvalizéra (zvukové efekty): Vyberte svoje
obľúbené nastavenie spomedzi možností Všeobecné, Pop,
Klasická hudba alebo Rock.
Zvuk systému/BT/GPS/senzora: Na tejto obrazovke môžete
upraviť hlasitosť systému, BT, GPS a senzora.

VÝSTRAHA
Všeobecné nastavenie je určené len pre servis. Nie je
určené pre koncového používateľa.
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SLOVENSKY
Zvuk pípania displeja: Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk
pípania displeja. Po vypnutí zvuku pípania displeja sa pri
dotyku na obrazovku nebude ozývať pípanie.
Efekt hlasnosti (hĺbka zvuku): Môžete zapnúť a vypnúť
možnosť hlasnosti.
Basy/výšky/subwoofer: Na tejto obrazovke môžete upraviť
zvuk z basového reproduktora, výškového reproduktora a
subwoofera.
Predný/zadný – pravý/ľavý reproduktor: Môžete upraviť
úroveň hlasitosti každého zo 4 reproduktorov (pravý zadný,
pravý predný, ľavý zadný, ľavý predný). Ak nie sú prítomné
zadné reproduktory, útlm pre RL a RR nie je prítomný
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MOŽNOSTI JAZYKA
Dotykom na symbol jazyka na obrazovke môžete vybrať
jazyk. Môžete vybrať požadovaný jazyk z ponuky. Po
výbere jazyka a reštartovaní zariadenia sa obrazovky
budú zobrazovať v zvolenom jazyku.

SLOVENSKY

ZÓNA RÁDIA

PODSVIETENIE

Dotykom na ikonu zóny rádia na obrazovke prejdete na
túto obrazovku. Pred používaním rádia je potrebné
vykonať výber zóny.

Dotykom na ikonu podsvietenia na obrazovke prejdete
na túto obrazovku. Môžete manuálne nastaviť úroveň
podsvietenia zariadenia podľa intenzity okolitého
osvetlenia.
Ak chcete, aby sa displej automaticky vypol, ak sa
nepoužíva, aj túto možnosť môžete nastaviť na tejto
obrazovke.
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SLOVENSKY
GPS SÚBOR
VERZIA
Po vložení GPS karty do zásuvky na GPS je potrebné prejsť na
obrazovku „GPS súbor“ v ponuke nastavení. Po prechode na
obrazovku GPS súbor sa zobrazí obrazovka zobrazená nižšie.
Dvakrát kliknite na priečinok Navigation a po prechode do
priečinka Navigation by ste mali vyhľadať a dvakrát kliknúť na
súbor „Navigation.exe“ na spodnej strane.

Dotykom na ikonu verzie na obrazovke prejdete na túto
obrazovku. Zobrazia sa čísla verzie zariadenia.

DÁTUM

Dotykom na ikonu dátumu na obrazovke prejdete na toto nastavenie.
Môžete zadať deň, mesiac a deň v týždni
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SLOVENSKY
TAPETA
Dotykom na ikonu tapety na obrazovke prejdete na túto
obrazovku. Vyberte spomedzi zobrazovania obrázkov a
prispôsobenia ako tapety.

Všeobecné:
Táto sekcia nie je určená pre koncových používateľov. Je
určená len pre servis. Pri pokuse o vstup do tejto sekcie
sa zobrazí výzva na zadanie hesla, ktoré poznajú len
servisné miesta Fiat. Koncovým používateľom sa toto
heslo neposkytuje.

20

SLOVENSKY

RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM

DÔVOD
Skontrolujte poistku, možno je vypálená
Hlavný integrovaný obvod sa možno
zablokoval
Uložené informácie sa po zhasnutí motora stratia Batéria je možno slabá alebo poistka je možno
vypálená
Slabá kvalita stanice
Nedostatočná kvalita signálu
Nespustí sa

USB/SD sa neprehráva

Nepodporovaný formát súborov na USB/SD
Formát súborov sa nedá prehrať

Navigácia sa nespustí

Navigačná SD karta v
nepodporovanom formáte alebo
cesta k navigácii nie je definovaná
Hlavný integrovaný obvod sa možno
zablokoval
Zariadenie neumožňuje sledovanie videa a
fotografií za jazdy

Nedá sa vykonať žiadna akcia
Videá a fotografie sa nedajú sledovať za jazdy
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RIEŠENIE PROBLÉMU
Vymeňte vypálenú poistku za novú.
Stlačte tlačidlo RST na prednom
paneli a reštartujte zariadenie
Uložte informácie znova
Prejdite do oblasti s lepšou kvalitou
signálu a skúste znova.
Skontrolujte anténu vozidla.
Zapnite nastavte nastavenie LOC
Preformátujte USB/SD v systéme FAT
V počítači skonvertujte súbor do
prehrávateľného formátu. Informácie o
prehrávateľných formátoch nájdete na
strane 14
aktualizujte cestu k navigácii (súbor
GPS) podľa postupu uvedenom na
strane 19
Stlačte tlačidlo RST na prednom
paneli a reštartujte zariadenie
Zaraďte parkovací stupeň a zatiahnite
parkovaciu brzdu

SLOVENSKY

NAVIGÁCIA A AUDIOSYSTÉM DAIICHI
SEKCIA

FUNKCIA
PÁSMO

RÁDIO

DETAIL
FM1/2/3
AM 1/2

Navigácia a audiosystém DAIICHI
FUNKCIA
POZNÁMKY
3
87,5 ~ 108,0 MHz (krok 50
kHz)
2
522 ~ 1620 kHz (krok
9 kHz)

VYHĽADÁVANIE
NAHOR/NADOL
MANUÁLNE POSÚVANIE
NAHOR/NADOL

RDS

FM
AM
TA/AF/EON

POSLEDNÁ STANICA

PAMÄŤ

ULOŽENÁ PAMÄŤ

18
12

Automaticky

ST/MONO

ZVUK

VÝKON
NASTAVENIE
PREDNÝ/ZADNÝCH
REPRODUKTOROV
NASTAVENIE BASOV A
VÝŠOK

FM1, FM2, FM3
AM1, AM2

4 x 25 W

NASTAVENIE HĹBKY

ZAP./VYP.

EKVALIZÉR

KLASIKA/POP/ROCK/VY
P./POUŽÍVATEĽSKÉ

PÍPANIE DISPLEJA
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SLOVENSKY

SEKCIA

FUNKCIA

Navigácia a audiosystém DAIICHI
DETAIL
FUNKCIA
POZNÁMKY

NÁHODNÉ PREHRÁVANIE
PREHĽADÁVANIE
OPAKOVANIE
SÚBOR NAHOR/NADOL
PRIEČ INOK NAHOR/NADOL
MÉDIÁ

SÚBOR DOPREDU/DOZADU
MP3, AVI

FORMÁTY
ZOBRAZENIE NÁZVU
SÚBORU/PRIEČ INKA

INTERPRET, ALBUM,
NÁZOV
MAX. 20 sekúnd

ZOBRAZENIE ID3
ESP (Elektronická
ochrana pred nárazmi)
KAPACITA USB/SD
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FAT

MAX. 16 GB

SLOVENSKY

SEKCIA

FUNKCIA

Navigácia a audiosystém DAIICHI
DETAIL
FUNKCIA
POZNÁMKY

Vyhľadávanie bez pomoci rúk

BLUETOOTH

GPS

Potlačenie ozveny/hluku
Prichádzajúce/odchádzajúce
hovory na obrazovke
Prenos hudby z mobilného telefónu
Vyhľadávanie mien v telefónnom
zozname
Frekvencia CPU GPS
Operačná pamäť
GPS prijímač

644 MHz
SD + 128 MB
SIRFATLAS V
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