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Tato příručka používá zvláštní výrazy, symboly, iko-
ny a ilustrace seřazené podle funkce.

Prohlédněte si prosím následující informace a dobře
si je zapamatujte.

PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

VAROVÁNÍ

Označuje přítomnost rizika, které by mohlo způ-
sobit smrt nebo vážné zranění osob. Riziku pře-
dejdete nebo je snížíte tím, že přesně dodržíte
uvedené postupy.

UPOZORNĚNÍ

Označuje přítomnost rizika, které může způsobit
drobné nebo střední zranění, nebo poškodit váš
vůz. Riziku předejdete nebo je snížíte tím, že vždy
dodržíte uvedené postupy.

POZNÁMKA:

Označené položky, které vám pomáhají pochopit
a maximalizovat výkon vašeho vozu. Pokud je ne-
dodržíte, mohou vést k závadě nebo nízkému vý-
konu.

REFERENČNÍ SYMBOLY

INFO:

Označuje informace nutné pro účelné využití vaše-
ho vozu nebo příslušenství.

m Referenční stránka:

Označuje nadpis a stránku, kterou byste měli nalis-
tovat.

< >:

Označuje tlačítko/spínač na ovládacím panelu ne-
bo na volantu.

[ ]:

Označuje klávesu/položku zobrazenou na obrazov-
ce.

ILUSTRACE OBRAZOVKY
• Ilustrace v této příručce jsou grafickým zobra-

zením různých modelů a nemusí se přesně sho-
dovat s podobou a specifikacemi vašeho vozi-
dla.

• Ikony a položky menu zobrazené na obrazovce
mohou být zkráceny nebo vynechány z ilustrací
obrazovky, je-li to vhodné. Vynechané ikony a
položky menu jsou naznačeny čárkovanými ča-
rami, jak je ukázáno na obrázku.

VÝRAZY ZOBRAZENÉ NA
OBRAZOVCE
V této příručce mohou být některé položky nabídky
napsány nebo pojmenovány jinak než na obrazov-
ce v závislosti na modelu, trhu nebo verzi softwaru.

PBH0162XZ

POUŽITÍ TÉTO PŘÍRUČKY
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Tento systém je primárně určen k zajištění vaší pří-
jemné cesty, jak je uvedeno v této příručce. Vy jako
řidič však musíte systém používat bezpečně a
správně. Informace a dostupnost služeb nemusí být
vždy aktuální. Systém nenahrazuje řádnou a bez-
pečnou jízdu podle dopravních předpisů.

Před použitím navigačního systému si prosím pře-
čtěte následující informace o bezpečnosti. Systém
vždy používejte podle pokynů uvedených v této pří-
ručce.

VAROVÁNÍ

• Chcete-li se systémem pracovat, nejprve za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a akti-
vujte parkovací brzdu. Obsluhování systému
za jízdy může odpoutat pozornost řidiče a
vést k vážné nehodě.

• Dávejte extrémní pozor a neustále věnujte pl-
nou pozornost řízení vozidla. Pokud systém
nereaguje okamžitě, buďte trpěliví a pozorně
sledujte silnici. Nepozorné řízení může způ-
sobit nehodu, závažná zranění nebo usmrce-
ní.

• Nespoléhejte se jen na navádění ( je-li ve vý-
bavě). Vždy ověřujte, zda jsou všechny mané-
vry zákonné a bezpečné, aby nedošlo k neho-
dám.

• Tento systém neupravujte ani nedemontujte.
Pokud ano, může dojít k nehodám, požáru ne-
bo zásahu elektrickým proudem.

• Pokud zjistíte přítomnost cizích předmětů v
hardware systému, vylitou tekutinu v systé-
mu nebo si všimnete kouře či zápachu, oka-

mžitě přestaňte systém používat a kontaktuj-
te schváleného prodejce nebo značkový ser-
vis. Ignorování takového stavu může vést k
nehodě, požáru nebo zásahu elektrickým
proudem.

UPOZORNĚNÍ

• V některých soudních oblastech mohou platit
zákony omezující používání video obrazovek
při jízdě. Tento systém používejte pouze tam,
kde to je legální.

• Prostředí s extrémními teplotami (pod -20 °C
(-4 °F) a nad 70 °C (158 °F)) může negativně
ovlivnit funkčnost systému.

• Obrazovka displeje by se mohla rozbít, pokud
by ji zasáhl tvrdý nebo ostrý předmět. V pří-
padě rozbití obrazovky se displeje nedotýkej-
te. Mohli byste se poranit.

POZNÁMKA:

Nenechávejte systém zapnutý při vypnutém mo-
toru nebo systému e-POWER. Mohlo by dojít k vy-
bití baterie vozidla (12voltové baterie). Když pou-
žíváte systém, vždy mějte motor nebo systém
e-POWER spuštěný.

Modely vybavené službami NissanConnect:
Služby NissanConnect nemusí být v některých ob-
lastech k dispozici. K použití funkcí spojených se
službami NissanConnect je nutné dokončit regis-
traci služeb NissanConnect.

HOMOLOGAČNÍ ČÍSLO RÁDIA A
INFORMACE
Pro Střední východ a Evropu
Tímto společnost Robert Bosch Car Multimedia
GmbH prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení
AIVIP33A0 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

https://eu-doc.bosch.com

Frekvenční pásmo

2400 MHz - 2480 MHz

5490 MHz - 5600 MHz

5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW

5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Vyzařovaný výkon [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Rady/omezení

Vnitřní anténa

Vnitřní anténa není uživateli přístupná. Jakákoli
změna provedená uživatelem naruší zákonné
schválení tohoto produktu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRÁVNÍ INFORMACE
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Pro Ukrajinu

Pro Rusko

Pro Mexiko
La operación de este equipo está sujeta a las sigui-
entes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

Modelo: AIVIL42P0, AIVIL12F0, AIVIP42M0, AIVIL42N0,
AIVICMFB0, AIVIH60A0 y AIVIP32R0

Marca: Bosch

Pro Thajsko

Pro Tchaj-wan

NAVI0007

PBH0015X

NAVI0008

PBH0160XZ

PBH0266XZ
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Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a
dalších zemích. Apple CarPlay je ochrannou znám-
kou společnosti Apple Inc. Použití loga Apple Car-
Play znamená, že uživatelské rozhraní vozidla spl-
ňuje výkonnostní normy společnosti Apple. Společ-
nost Apple není zodpovědná za činnost tohoto
zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zá-
konnými normami. Pamatujte na to, že použití to-
hoto výrobku se zařízením iPhone nebo iPod může
ovlivnit bezdrátový výkon.

Bluetooth® je ochranná obchodní známka, kterou
vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a která je licen-
cována společnostem Robert Bosch GmbH a Clari-
on Co., Ltd.

Technologii rozpoznání hudby a související data po-
skytla společnost Gracenote®. Gracenote je
průmyslový standard technologie rozpoznávání
hudby a poskytování souvisejícího obsahu. Další in-
formace naleznete na stránce www.gracenote.com.
Hudební data od společnosti Gracenote, Inc., copy-
right © 2000 až současnost Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 až současnost Grace-
note.

Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo
více patentů Gracenote. Seznam některých použi-
tých patentů Gracenote najdete na webové stránce
Gracenote. Gracenote, logo a logotyp Gracenote
jsou buď registrovanou ochrannou známkou nebo
ochrannou známkou společnosti Gracenote, Inc. v
USA a/nebo v dalších zemích.

App Store

Apple a Apple logo jsou ochrannými známkami spo-
lečnosti Apple Inc. registrovanými v USA a dalších
zemích. App Store je ochrannou známkou společ-
nosti Apple Inc.

Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc. re-
gistrovaná v USA a dalších zemích.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto a další
značky jsou obchodními značkami Google LLC.

Kanál dopravního zpravodajství SUNA je poskyto-
ván na základě licence společnosti Intelematics
Australia Pty Ltd.

App Store

Apple a Apple logo jsou ochrannými známkami spo-
lečnosti Apple Inc. registrovanými v USA a dalších
zemích. App Store je ochrannou známkou společ-
nosti Apple Inc.

Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc. re-
gistrovaná v USA a dalších zemích.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto a další
značky jsou obchodními značkami Google LLC.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
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PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ PRO SLUŽBY
NISSANCONNECT (pokud jsou
vybaveny pro Mexiko)
Dostupnost funkcí závisí na modelu vozidla, úrovni
výbavy, balení a volitelné výbavě. Může být vyžado-
váno kompatibilní připojené zařízení a dostupnost
funkcí může záviset na schopnostech zařízení.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze připoje-
ného zařízení. Některé funkce mohou být k dispo-
zici později.

Řízení je vážná věc, která vyžaduje vaši plnou po-
zornost. Funkce a připojená zařízení používejte
pouze v bezpečných a legálních případech. Některé
funkce, včetně automatického upozornění na ne-
hodu a SOS, jsou závislé na provozuschopnosti tele-
matického zařízení, jeho schopnosti připojit se k
bezdrátové síti, dostupnosti kompatibilní bezdráto-
vé sítě, navigačních mapových dat a příjmu signálu
GNSS, jejichž absence může omezit nebo znemož-
nit spojení s oddělením péče o zákazníky nebo při-
jetí podpory. Mapy GNSS nemusí být ve všech ob-
lastech podrobné nebo nemusí odrážet aktuální
stav silnic. Nikdy neprogramujte GNSS během jízdy.

Funkce dálkového spouštění motoru a dálkového
houkání používejte pouze v souladu se zákony,
předpisy a nařízeními platnými v místě vašeho vozi-
dla.

Některé služby a funkce poskytují nezávislé spo-
lečnosti, které společnost NISSAN nemá pod kon-
trolou. Pokud poskytovatel služeb ukončí nebo
omezí služby nebo funkce, mohou být služby ne-
bo funkce pozastaveny nebo ukončeny bez před-

chozího upozornění nebo bez odpovědnosti vůči
společnosti NISSAN nebo jejím partnerům či zá-
stupcům.

Služby a funkce mohou vyžadovat kompatibilní mo-
bilní síť poskytovanou nezávislými společnostmi,
které společnost NISSAN ani její partneři či zástupci
nemají pod kontrolou. Síla signálu mobilní sítě se
může lišit a nemusí být dostupná ve všech oblas-
tech nebo v každém okamžiku. Služby a funkce ne-
musí fungovat, pokud je mobilní síť nedostupná,
omezená nebo ukončená.

Společnost NISSAN a její partneři nebo zástupci ne-
nesou odpovědnost za související náklady nebo ji-
né změny třetích stran, které mohou být nutné pro
další provoz z důvodu nedostupnosti, omezení ne-
bo ukončení mobilní sítě (včetně výměny/upgradu
zařízení, pokud je k dispozici, nebo roamingových
poplatků v alternativních sítích). Technologie se vy-
víjí a změny prováděné nezávislými společnostmi
nejsou pod kontrolou společnosti NISSAN ani jejích
partnerů či zástupců. Pro získání celého souboru
funkcí a služeb může být vyžadována registrace,
souhlas vlastníka, osobní identifikační číslo (PIN) a
smlouva o předplatném.

Zkušební období (pokud je to relevantní) začíná
dnem nákupu nebo pronájmu nového vozidla NIS-
SAN. Zkušební období se může kdykoli změnit a mů-
že být předčasně ukončeno bez předchozího upo-
zornění. Požadované předplatné může být prodá-
váno samostatně pro každou dostupnou funkci
nebo službu po skončení zkušebního období a mů-
že pokračovat, dokud nezavoláte poskytovateli slu-
žeb a nezrušíte jej. Mohou být účtovány náklady na
instalaci, jednorázový aktivační poplatek, další po-
platky a daně. Poplatky a program se mohou změ-

nit. V některých oblastech mohou funkce podléhat
věkovým omezením. Předplatné se řídí smlouvou o
předplatném, podmínkami a prohlášeními o ochra-
ně osobních údajů poskytovatele služeb, které jsou
k dispozici na webových stránkách poskytovatele
služeb.
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SOFTWAROVÉ LICENCE
• Licence na software s otevřeným zdrojovým kó-

dem

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

• Tento produkt je chráněn autorskými právy du-
ševního vlastnictví společnosti Microsoft. Pou-
žití nebo distribuce těchto technologií mimo
tento produkt je bez licence společnosti Micro-
soft zakázáno.

TELEMATICKÁ ŘÍDICÍ
JEDNOTKA(TCU) ( je-li ve výbavě)
http://opensourceautomotive.com/IC/
tZ7T3eE6AiV4

LICENCE
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TLAČÍTKA NA OVLÁDACÍM PANELU

Tlačítka na ovládacím panelu se nachází uprostřed přístrojové desky. Dostupné funkce, provedení, umístění atd. se mohou lišit v závislosti na specifikacích, typech
ovládacího panelu a verzích softwaru.

Tlačítko Funkce

<MENU>
Stiskněte tlačítko HLAVNÍ MENU pro zobrazení obrazovky menu.

„Jak zobrazit a používat obrazovku HLAVNÍ MENU“ (str. 19)

<m>
Stiskněte pro přepnutí mezi denním ( jasný) a nočním (tmavý) režimem obrazovky a pro změnu úrovně
jasu. Stiskněte a přidržte tlačítko, abyste displej vypnuli. Stiskněte tlačítko znovu pro zapnutí displeje.

<mBACK>/<m> V závislosti na obrazovce se po stisknutí tlačítka zobrazí předchozí obrazovka.

<AUDIO>
Stiskněte pro zobrazení obrazovky audia. Při stisknutí tohoto tlačítka, když je zobrazena obrazovka
audia, se zobrazí obrazovka pro volbu zdroje audia.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)

<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/
<VOL/PUSH POWER>

Stiskněte pro vypnutí/zapnutí audiosystému. Otočte pro nastavení hlasitosti.

<m>/<m>
Použijte tlačítka pro ovládání audia.

„Ovládání audia“ (str. 33)

<PUSH SOUND/m>/
<TUNE·SCROLL/PUSH SOUND>/

<m/ENTER SETTING>

V závislosti na podmínkách při zobrazení obrazovky nabídky lze otáčením voliče vybírat položky na
obrazovce. Pro potvrzení vybrané položky nebo nastavení stiskněte ovladač.
V závislosti na modelu lze tlačítko použít také pro zvukové operace.

„Ovládání audia“ (str. 33)
Vozidla s navigačním systémem:
Otáčením voliče lze upravit měřítko mapy na obrazovce navigace.

<MAP>

Stiskněte pro zobrazení mapy aktuální polohy.
Když je zobrazena rozdělená obrazovka mapy, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte celou obrazovku
mapy. Hlasové navádění ( je-li k dispozici) lze opakovat stisknutím a podržením tohoto tlačítka.

„Navigační obrazovka“ (str. 84)

<m>
Stiskněte pro zobrazení obrazovky telefonu.

„Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free“ (str. 48)

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY.
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INFO:

Informace o provozu <CAMERA> naleznete v návo-
du k obsluze vozidla.

DISPLEJ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
Displej dotykové obrazovky se nachází uprostřed
přístrojové desky. Na dotykovém displeji se zobra-
zují různé informace a provozní nabídky. Obrazovku
ovládejte dotykem tlačítek a ikon.

Displej s tekutými krystaly
Dotyková obrazovka tohoto přístroje je displej z te-
kutých krystalů a mělo by se s ní zacházet opatrně.

VAROVÁNÍ

Nikdy nedemontujte displej. Některé součástky
pracují pod velmi vysokým napětím. Kontakt s ni-
mi může vést k vážným zraněním.

Vlastnosti displeje s tekutými krystaly:

• Pokud je teplota ve vozidle obzvláště nízká, dis-
plej bude relativně potemnělý a pohyb snímků
se může zpomalit. Tyto stavy jsou normální. Dis-
plej bude fungovat normálně, až se vnitřek vozi-
dla zahřeje.

• Některé body na displeji jsou tmavší nebo jas-
nější než jiné. Tento stav je obvyklou vlastností
displejů s tekutými krystaly a nejedná se o záva-
du.

• Na obrazovce mohou zůstávat zbytky předcho-
zího obrazu. Toto vypalování obrazovky je vlast-
ní displejům z tekutých krystalů a nejedná se o
závadu.

• Obrazovku mohou deformovat silná magnetic-
ká pole.

• V závislosti na podmínkách může být jas nasta-
ven automaticky. Tím se zabrání vypálení obra-
zovky.

Údržba displeje:

K čištění obrazovky používejte suchou a jemnou
tkaninu. Pokud je potřeba provést dodatečné čiš-
tění, použijte jemný hadřík s malým množstvím ne-
utrálního čistidla. Na displej nikdy nestříkejte vodu
nebo čistidlo. Nejprve navlhčete hadřík a potom
otřete obrazovku.

UPOZORNĚNÍ

• Vyčistěte displej s vypínačem zapalování ne-
bo vypínačem napájení ve vypnuté poloze.
Pokud se displej čistí, zatímco je spínač zapa-
lování nebo vypínač napájení v poloze ON,
může dojít k nechtěnému spuštění.

• Chcete-li displej vyčistit, nikdy nepoužívejte
hrubý hadr, alkohol, benzín, ředidlo, rozpouš-
tědlo ani papírové ručníky napuštěné chemic-
kými čisticími přípravky. Mohly by panel po-
škrábat nebo poškodit.

• S displejem by se neměla dostat do kontaktu
jakákoli kapalina ani voda a vůně do auta.
Kontakt s jakoukoli kapalinou způsobí poru-
chu systému.
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SPÍNAČE NA VOLANTU

Spínače na volantu lze používat k provádění činností, jako je přijímání telefonních hovorů, změna hlasitosti a hlasové ovládání ( je-li ve výbavě). Dostupné funkce a
provedení se mohou lišit v závislosti na specifikacích, typech přepínačů a verzích softwaru.

Spínač Funkce

<m>
Stisknutím přijmete přijatý hovor, ukončíte aktivní hovor nebo přečtete přijatou textovou zprávu. Stisknutím a
přidržením odmítnete příchozí hovor nebo ignorujete přijatou textovou zprávu ( je-li ve výbavě).
Když není žádný příchozí hovor nebo žádný aktivní hovor, stisknutím tohoto přepínače se zobrazí obrazovka
telefonu.
Podle modelů a stavu stisknutí a přidržení tohoto spínače spustí relaci rozpoznání hlasových povelů k
provedení telefonického hovoru.

„Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free“ (str. 48)

<m>
Stisknutím tohoto přepínače přijmete přijatý hovor nebo přečtete přijatou textovou zprávu ( je-li k dispozici).
Pokud není přijat žádný hovor nebo pokud není aktivní žádný hovor, stisknutím tohoto přepínače se zobrazí
obrazovka telefonu.

„Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free“ (str. 48)

<m>
Stisknutím odmítnete příchozí hovor, ukončíte aktivní hovor nebo ignorujete přijatou textovou zprávu (pokud
je k dispozici).

„Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free“ (str. 48)

<m> (TALK)
Je-li váš iPhone připojen k vestavěnému systému vozidla prostřednictvím Bluetooth®, může být aktivován
systém Siri Eyes Free ( je-li součástí výbavy) stisknutím a podržením tohoto tlačítka bez toho, aniž byste museli
aktivovat Apple CarPlay ( je-li součástí výbavy).

„Siri Eyes Free ( je-li součástí výbavy)“ (str. 81)
Pokud je aktivní Apple CarPlay ( je-li ve výbavě) nebo Android Auto ( je-li ve výbavě), stisknutím a podržením
tohoto spínače spustíte relaci Siri nebo Google Assistant.

„Činnost Siri“ (str. 76)
„Obsluha Google Assistant™“ (str. 79)

Modely se systémem rozpoznávání hlasu:
Stisknutím použijte systém rozpoznání hlasu. Stisknutím a přidržením ukončíte relaci rozpoznání hlasu.

„Udělování hlasových povelů“ (str. 130)

<m>
Během toho, kdy používáte systém rozpoznávání hlasu ( je-li součástí výbavy) se stisknutím tohoto tlačítka
vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím a přidržením ukončíte relaci rozpoznání hlasu.

<m> Pro ovládání hlasitosti stiskněte stranu + nebo - na spínači.
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Spínač Funkce

<m/m>
Nakloněním zvolte hlasový příkaz při ovládání systému rozpoznávání hlasu ( je-li jím vozidlo vybaveno).
Stisknutím tlačítka potvrďte vybranou položku při ovládání obrazovky nabídky hlasového rozpoznávání.

„Rozpoznání hlasových povelů ( je-li součástí výbavy)“ (str. 130)
Tento spínač je možné použít také pro ovládání audia.

„Ovládání audia“ (str. 33)

<m>/<m>/<m>/<m>/<OK>
(typ s tlačítkem)

Pro výběr hlasového příkazu, zatímco je v činnosti obrazovka nabídky rozpoznání hlasu stiskněte

<m>/<m>.

Stiskněte <m>/<m> a přepněte na předchozí nebo následující stránku, zatímco je v činnosti obrazovka
nabídky rozpoznání hlasu.
Stisknutím tlačítka <OK> potvrďte vybranou položku při ovládání obrazovky nabídky hlasového rozpoznávání.

„Rozpoznání hlasových povelů ( je-li součástí výbavy)“ (str. 130)
<SOURCE> Stiskněte pro změnu zdroje audia.

„Ovládání audia“ (str. 33)

<m/m/m>/<OK>
(typ s posuvným číselníkem)

Stisknutím levé strany přepínače se vrátíte na předchozí obrazovku při ovládání systému hlasového
rozpoznávání ( je-li jím vozidlo vybaveno).
Stisknutím a podržením levé strany přepínače ukončíte relaci rozpoznávání hlasu.
Posunutím tlačítka <OK> vyberte hlasový příkaz při ovládání systému rozpoznávání hlasu.
Při ovládání systému rozpoznávání hlasu stiskněte tlačítko <OK> pro potvrzení zvoleného hlasového příkazu.

„Rozpoznání hlasových povelů ( je-li součástí výbavy)“ (str. 130)

<m>/<m>
Tento spínač je možné použít pro ovládání audia.

„Ovládání audia“ (str. 33)
V závislosti na modelu a podmínkách můžete stisknutím tlačítka přečíst předchozí nebo další zprávu, zatímco
se přijatá textová zpráva zobrazuje na dotykovém displeji.

„Obrazovka přijaté zprávy“ (str. 53)

*: V závislosti na zemi není hlasové ovládání k dispozici a funkce <m> (HOVOŘIT) nemusí fungovat.

INFO:

Přepínače na volantu jsou určeny hlavně pro ovládání informačního displeje vozidla a v závislosti na podmínkách nemusí být možné jimi ovládat dotykový displej.
Další informace o informačním displeji vozidla viz Uživatelská příručka.
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PORTY PŘIPOJENÍ USB (Universal
Serial Bus)

VAROVÁNÍ

USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši po-
zornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli
ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu
nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

• Při vkládání USB zařízení do USB portu připo-
jení nepoužívejte sílu. V závislosti na připojo-
vacím portu USB může vložení zařízení USB
nakloněným nebo obráceným směrem port
poškodit. Ověřte, že je USB zařízení k portu
připojení USB připojeno správně.

• Při vytahování USB zařízení z portu připojení
USB se nepřidržujte krytu USB portu ( je-li sou-
částí výbavy). Mohlo by tak dojít k poškození
portu a krytu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj
může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel
by mohlo poškodit port.

Vozidlo je vybaveno porty pro připojení USB. Při při-
pojení je možné z kompatibilního zařízení přehrávat
audio ve vozidle.

Připojovací porty USB se nacházejí ve spodní části
přístrojové desky nebo ve schránce na středové
konzole.

➀ Přípojné porty USB:

Připojte kompatibilní zařízení pro
přehrávání médií, jako je například iPod
nebo USB paměťové zařízení.

Pro použití Apple CarPlay ( je-li součástí
výbavy) nebo Android Auto ( je-li součástí
výbavy) připojte iPhone nebo telefon se
systémem Android.

INFO:

• Pro více informací ohledně správného používá-
ní a péče o zařízení vyhledejte pokyny výrobce
zařízení pro uživatele zařízení AUX a USB.

• K propojování elektrických zařízení značky Ap-
ple Inc. by se měly používat kabely vyrobené
společností Apple Inc.

Systém se spustí, když spínač zapalování nebo hlav-
ní spínač přepnete do polohy ACC nebo ON.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA ( je-li součástí
výbavy)
Úvodní obrazovka se ukáže, když je spínač zapalo-
vání nebo hlavní spínač přepnut do polohy ACC ne-
bo ON.

Poté, co se zobrazí animovaná spouštěcí obrazovka
se zobrazí obrazovka s hlášením. Po přečtení a va-
ším souhlasem se zobrazenou zprávou stiskněte
[OK]. Pokud s hlášením nesouhlasíte, některé funk-
ce systému budou vypnuty.

POZNÁMKA:

Nenechávejte systém zapnutý při vypnutém mo-
toru nebo systému e-POWER. Mohlo by dojít k vy-
bití baterie vozidla (12voltové baterie). Když pou-
žíváte systém, vždy mějte motor nebo systém
e-POWER spuštěný.

PBH0171XZ

STARTOVÁNÍ SYSTÉMU
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PŘIHLAŠOVACÍ OBRAZOVKA ( je-li ve
výbavě)
Vozidlo může rozpoznat tři jedinečné uživatele s
osobními nastaveními spojenými s inteligentním klí-
čem, který je každému uživateli přiřazen. Při prvním
použití inteligentního klíče podle potřeby zaregis-
trujte informace o uživateli. Je-li zapnuto nastavení
[Uvítací zpráva], zobrazí se při každém spuštění sys-
tému obrazovka s uvítací zprávou a jménem zjiště-
ného uživatele.

„Nabídka nastavení“ (str. 20)

1. Systém se spustí, když spínač zapalování nebo
hlavní spínač přepnete do polohy ON. Zobrazí se
uvítací zpráva obrazovky.

2. Přečtěte si zprávu zobrazenou na obrazovce. Po-
kud je jméno zobrazené v uvítací zprávě nespráv-
né, dotykem vyberte preferovaného uživatele.
Klepnutím na tlačítko [Upravit uživatele] na obra-
zovce nastavení můžete také změnit uživatele.

„Nabídka nastavení“ (str. 20)

Tento systém lze ovládat pomocí dotykového pa-
nelu a také pomocí spínačů na ovládacím panelu a
na volantu.

Tento návod k použití popisuje zejména obsluhu
dotykového panelu.

VÝBĚR MENU ZE SPOUŠTĚCÍHO
PANELU.

Stisknutím položek na spouštěcím panelu ➀ , který
se zobrazuje na většině obrazovek s hlavním menu,
lze získat přístup k různým systémovým funkcím.
(Spouštěcí panel se na některých obrazovkách ne-
zobrazuje, například při zobrazení posunutých map,
klávesnice atd.)

Pro zobrazení příslušných obrazovek stiskněte po-
ložku na spouštěcím panelu.

Položka na spouštěcím panelu se liší podle toho,
který spínač na ovládacím panelu byl stisknut.

Na spouštěcím panelu jsou k dispozici následující
nabídky. (Zobrazené položky se mohou lišit podle
modelů, specifikací a verzí softwaru.)

Když stisknete <MENU>:

Zobrazí se zkratky pro různé funkce.

Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na
modelu a specifikacích.

• [Telefon]*

„Telefon“ (str. 50)

• [Informace]

„Informační menu“ (str. 62)

• [Audio]

„Ovládání audia“ (str. 33)

• [MENU]

Stisknutím tlačítka [MENU] na spouštěcím pa-
nelu se zobrazí středová strana HLAVNÍ NABÍD-
KA.

• [Mapa]

„Zobrazení obrazovky navigace“ (str. 84)

• [Připojení]

„Nastavení připojení“ (str. 22)

• [Nastavení]

„Nastavení systému“ (str. 20)

*: Když je Apple CarPlay aktivní ( je-li součástí výba-
vy), [Telefon] bude nahrazen položkou [m] a když je
aktivní Android Auto ( je-li součástí výbavy), bude
nahrazen [m].

Když stisknete <AUDIO>:

Zobrazí se zkratky především pro zvukové funkce.

„Spouštěcí panel“ (str. 84)

PBA0106XZ

Příklad

ZÁKLADNÍ OPERACE
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Když stisknete <MAP> ( je-li součástí výbavy):

Zobrazí se zkratky především pro funkce navigace.

„Spouštěcí panel“ (str. 84)

JAK ZOBRAZIT A POUŽÍVAT
OBRAZOVKU HLAVNÍ MENU
Stiskněte tlačítko <MENU> ( je-li součástí výbavy)
pro zobrazení obrazovky HLAVNÍ MENU.

HLAVNÍ MENU se skládá ze 3 stránek, které mohou
zobrazovat preferované zkratky a widgety.

➀ Ikony zkratek:

Na obrazovky HLAVNÍ MENU lze umístit
ikony pro často používané položky nabídky
a zkratky.

➁ Widget:

Jako widgety lze zobrazit užitečné
informace z funkcí v primární nabídce. V
závislosti na obsahu widgetu mohou být
dostupné klávesy pro ovládání funkce.

Individuální úprava obrazovky HLAVNÍ
MENU
Obrazovku HLAVNÍ MENU lze individuálně upravit
výběrem zkratek a widgetů a určením jejich místa
na obrazovce.

Zvolení zkratky nebo widgetu:

1. Dotkněte se [Nastavení] na spouštěcím panelu.

2. Dotkněte se [Personalizace hlavního menu]/[Per-
sonalizace hlavního menu].

3. Přetáhněte ikonu zkratky nebo widgetu ➀ na
každé rozvržení stránky ➃.

Pokud je na rozložení stránky ➃ již umístěna jiná
zkratka nebo widget, zobrazí se zpráva. Chcete-li
nahradit zkratku/widget, klepněte na [Ano]. Roz-
vržení stránky ➃ lze změnit přetažením ikon.

Kategorie zkratek nebo widgetů lze zúžit doty-
kem tlačítka [Filtr] ➁ a výběrem preferovaných
kategorií.

Přetažením ikony do [m] ➂ můžete odstranit
aktuální zkratku nebo widget a vytvoříte tak
prázdné místo.

INFO:

• Dotkněte se [m] ➂ a zobrazí se zpráva. Doty-
kem jakékoli ikony na rozvržení stránky ➃, za-
tímco je zpráva zobrazená, a pak klepnutím na
[Odstranit] můžete vymazat vybranou ikonu.
Chcete-li odstranit všechny ikony, dotkněte se
tlačítka [Vybrat vše] a poté [Odstranit].

• Dotykem tlačítka [Resetovat] ➄ obnovíte
výchozí nastavení obrazovky HLAVNÍ MENU.

5GH0831XZPříklad

PBH0133XZ

Příklad
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OZNÁMENÍ PŘI PŘEJETÍ PRSTEM
DOLŮ
Přejetím prstu po dotykovém displeji směrem dolů
lze zobrazit seznam oznámení (zmeškané hovory,
příjem textových zpráv (pokud jsou k dispozici) atd.).

INFO:

• Dotykem položky v seznamu zobrazíte podrob-
nosti o položce.

• Dotykem položky [m] položku odstraníte.

• Stiskněte [Smazat všechna upozornění] pro vy-
mazání všech položek.

DEAKTIVOVANÉ FUNKCE PŘI JÍZDĚ
( je-li součástí výbavy)
V zájmu bezpečnosti nelze při jízdě ovládat určité
funkce.

Funkce na obrazovce, které nejsou při jízdě k dispo-
zici, budou zobrazeny jako šedé nebo ztlumeny. V
některých případech bude text na obrazovce chy-
bět.

Pro používání těchto funkcí nejprve zaparkujte vo-
zidlo na bezpečném místě a pak můžete systém
ovládat.

PBH0134XZ
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Nastavení systému lze pro vlastní pohodí změnit.

NABÍDKA NASTAVENÍ
Na spouštěcím panelu stiskněte klávesu [Nastavení] a pak vyberte nastavení, které chcete upravit.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky Výsledek

[Připojení] Zobrazí obrazovku nastavení zařízení, Wi-Fi ( je-li k dispozici) a USB.
„Nastavení připojení“ (str. 22)

[Telefon] Zobrazuje obrazovku nastavení telefonu a textových zpráv ( jsou-li ve výbavě).
„Nastavení telefonu a textových zpráv.“ (str. 56)

[Navigace] Zobrazuje obrazovku nastavení navigace.
„Nastavení navigace“ (str. 117)

[Zvuk] Zobrazuje obrazovku nastavení zvuku.

[Hlasitost a zvuková signalizace] Zobrazuje obrazovku nastavení hlasitosti.

[Hodiny] Zobrazuje obrazovku nastavení hodin.

[Personalizace hlavního menu]/[Personalizace hlavního
menu]

Zobrazuje obrazovku pro úpravu HLAVNÍ NABÍDKA.

[Pers. audio zdrojů]/[Pers. audio zdrojů] Zobrazuje obrazovku úprav pro nabídky zdrojů audia na spouštěcím panelu.
„Výběr ze spouštěcího panelu“ (str. 34)

[NissanConnect Services] Zobrazuje obrazovku nastavení služeb NissanConnect.
„Služby NissanConnect ( jsou-li součástí výbavy pro Evropu, Rusko a Ukrajinu)“ (str. 65)
„Služby NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (v případě Mexika)“ (str. 67)

[Hlas systému] Zobrazuje obrazovku s nastavením hlasu systému.
„Nastavení hlasu systému“ (str. 133)

[Kamera] Zobrazuje obrazovku nastavení kamery.
Podrobné informace o systému monitoru najdete v uživatelské příručce.

[Sedadlo] [Nastavení masáže] Zobrazí obrazovku nastavení masážního sedadla.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Nastavení položky Výsledek

[Zaparkování] Zobrazí obrazovku nastavení parkování.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vozidla.

[Ostatní]/[Ostatní] [Displej] Zobrazuje obrazovku nastavení displeje.

[Jazyk] Zobrazuje obrazovku nastavení jazyka.

[Jednotky] Zobrazuje obrazovku nastavení jednotek.

[Typ klávesnice] Lze zvolit psaní na klávesnici.

[Obnovit všechny původní
hodnoty]

Obnoví všechna nastavení na výchozí.

[Aktualizace
systému]/
[Aktualizace systému]

[Informace o verzi] Zobrazí obrazovku s informacemi o verzi.

[Aktualizace softwaru] Software systému lze aktualizovat.
„Aktualizace systémového softwaru ( je-li součástí výbavy)“ (str. 64)

[Aktualizace mapy] Mapová data lze aktualizovat.
„Jak aktualizovat mapová data“ (str. 124)

[Aplikace] [Připojení chytrého telefonu] Zobrazí se obrazovka Připojení.
„Nastavení připojení“ (str. 22)

[Oznámení] Zobrazí obrazovku nastavení oznámení přejetím prstem dolů.
„Jak zobrazit a používat obrazovku HLAVNÍ MENU“ (str. 19)

[Upravit uživatele] Nastavení lze uložit pro tři uživatelské profily a jednoho hosta registrací maximálně čtyř
inteligentních klíčů. Na jeden inteligentní klíč lze uložit jednu informaci o nastavení uživatele. Při
každém přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy OFF si systém Intelligent Key
zapamatuje osobní nastavení, jako je navigace, audio atd., která v daném okamžiku provedl. Po
zapnutí systému bude uživatel rozpoznán a budou použita zapamatovaná nastavení.

„Úvodní obrazovka ( je-li součástí výbavy)“ (str. 17)
[Uživatelské profily] Registruje/upravuje informace o uživateli a kopíruje/odstraňuje uživatelská nastavení.

[Profil synchronizace s
inteligentním klíčem]

Zapne/vypne funkci synchronizace registrovaného profilu s inteligentním klíčem. Pokud je tato
položka vypnutá, bude uživatel přihlášen jako host.

[Uvítací zpráva] Nastaví zapnutí/vypnutí uvítací zprávy.
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NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ
Změna nastavení a zobrazení informací o připoje-
ných zařízeních, Wi-Fi ( je-li k dispozici) a USB jsou k
dispozici na obrazovce Nastavení připojení.

Nastavení zařízení
Lze měnit nastavení zařízení připojených přes Blue-
tooth®, USB nebo Wi-Fi (pokud jsou ve výbavě), jako
jsou chytré telefony používané pro Hands Free Pho-
ne, Apple CarPlay (pokud je ve výbavě), Android Au-
to (pokud je ve výbavě) atd. Informace o zařízeních
lze také potvrdit.

„Apple CarPlay ( je-li součástí výbavy)“ (str. 74)

„Android Auto™ ( je-li součástí výbavy)“ (str.
78)

„Paměťové zařízení USB, iPod a audio pře-
hrávač Bluetooth®“ (str. 39)

„Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free“
(str. 48)

Připojení mobilního telefonu/audio zařízení:

Při prvním použití zařízení Bluetooth® se systémem
ve vozidle je nutné provést činnost připojení zaří-
zení.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se [Zařízení] a [Přidat nové]. Zobrazí se
zpráva.

INFO:

Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth® a
Apple CarPlay ( je-li ve výbavě) nebo Android Auto
( je-li ve výbavě) není aktivní, lze stejnou obrazovku
zobrazit stisknutím a podržením <m> ( je-li ve vý-
bavě) na volantu.

3. Pracujte podle pokynů systému.

POZNÁMKA:

Některé mobilní telefony nebo jiná zařízení mo-
hou způsobovat rušení nebo brum vycházející
z reproduktorů audiosystému. Položení takové-
ho zařízení na jiné místo by mohlo snížit nebo eli-
minovat tento zvuk.

INFO:

• Spárovaný telefon se přidá do seznamu na ob-
razovce Zařízení.

• Dotknutím se názvu jiného zařízení v seznamu
se přepnou připojená zařízení.

• Dotykem tlačítka [m] aktivujete/deaktivujete
Apple CarPlay (pokud je jím zařízení vybaveno).
Tato ikona se zobrazí, pokud je zařízení kompa-
tibilní s Apple CarPlay.

• Dotykem tlačítka [m] aktivujete/deaktivujete
Android Auto (pokud je jím zařízení vybaveno).
Tato ikona se zobrazí, pokud je zařízení kompa-
tibilní s Android Auto.

• Dotknutí [m] zařízení umožní, aby se připojilo
pomocí Bluetooth® a aby ho bylo možné použí-
vat v telefonním systému hands-free.

• Oblíbené telefonní zařízení můžete zaregistro-
vat. Telefonní zařízení vybrané jako oblíbené bu-
de označeno symbolem „ “.

„Nastavení Bluetooth® “ (str. 24)

• Dotknutí [m] zařízení umožní, aby se připojilo
pomocí Bluetooth® a aby ho bylo možné použí-
vat pro Bluetooth® Audio.

PBA0107XZ
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• V závislosti na modelech, specifikacích a verzích
softwaru se dotykem tlačítka [m] ( je-li k dispo-
zici) aktivuje tethering Bluetooth®.

• Dotknutím se [m] se zobrazí informace o zaří-
zení Bluetooth®.

• Zaregistrovat lze až 6 zařízení Bluetooth®. Po-
kud bylo zaregistrováno již 6 zařízení, bude nut-
né před zaregistrováním dalšího zařízení nejpr-
ve některé jiné zařízení odstranit.

• Postup párování mobilního telefonu se liší podle
typu mobilního telefonu. Podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce vašeho mobilního telefo-
nu.

• Pro informace týkající se připojení zařízení Blue-
tooth® k vašemu vozidlu se poraďte se schvále-
ným prodejcem či kvalifikovaným servisem.

Nastavení Bluetooth®:

Na základně vašich požadavků lze měnit nastavení
Bluetooth®.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se položky [Zařízení].

3. Dotkněte se [m].

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle
modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky Akce
[Bluetooth] Vypne/zapne připojení Bluetooth®.
[2 telefony najednou] Po zapnutí lze k palubnímu systému současně připojit až 2

zařízení Bluetooth® jako telefonní zařízení.
[Oblíbený telefon]/[Oblíbený telefon] Zařízení Bluetooth® lze registrovat jako oblíbený telefon.

Pokud je telefonní zařízení hands-free v dosahu se zapnutou
funkcí Bluetooth®, zařízení registrované jako oblíbené se
automaticky připojí k systému ve vozidle s prioritou při
aktivaci systému.
Oblíbený telefon je v seznamu zařízení označen symbolem
„ “. V závislosti na specifikacích a verzích softwaru se
oblíbené nastavení vztahuje i na bezdrátový systém Apple
CarPlay ( je-li jím vybaven).

[Oblíbené Audio]/[Oblíbené Audio] Zařízení Bluetooth® lze registrovat jako oblíbené audio
zařízení. Pokud je zařízení Bluetooth® audio v dosahu se
zapnutou funkcí Bluetooth®, zařízení registrované jako
oblíbené se automaticky připojí k systému ve vozidle s
prioritou při aktivaci systému.
Oblíbené zvukové zařízení je v seznamu zařízení označeno
symbolem „ “.

[Název zařízení] Název zařízení lze změnit.
[PIN] PIN kód lze změnit.
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INFO:

Pomocí [Název zařízení] se název zařízení, který se
objeví na obrazovce, dá měnit a přejmenovat z pů-
vodního názvu na libovolný název (například „Ště-
pánovo auto“).

Informace o zařízení:

Můžete zobrazit informace o zařízeních připojených
k vozidlu.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se položky [Zařízení].

3. Dotykem [m] u názvu zařízení zobrazíte infor-
mace o zařízení.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na mo-
delech, specifikacích a verzích softwaru.

Dostupné položky

Nastavení
položky

Akce

[Odstranit] Spárovaná zařízení lze ze
seznamu smazat.

[Info o zařízení] Zobrazí informace o
připojeném zařízení
Bluetooth®.

[Projekce
chytrého telefonu]

Zobrazí obrazovku
nastavení smartphonu.

„Apple CarPlay ( je-li
součástí výbavy)“
(str. 74)
„Android Auto™ ( je-li
součástí výbavy)“
(str. 78)

Odstranění informací o zařízení:

Spárovaná zařízení lze ze seznamu smazat.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se položky [Zařízení].

3. Stiskněte [m] vedle mobilního telefonu, který si
přejete vymazat.

4. Stiskněte [Odstranit]. Až se zobrazí zpráva, stisk-
něte [Ano].

NASTAVENÍ WI-FI ( je-li součástí výbavy)
Připojení Wi-Fi lze vytvořit pomocí dostupné sítě Wi-
Fi v blízkosti vozidla nebo pomocí funkce tethering
chytrého telefonu apod. Připojení Wi-Fi je užitečné
pro aktualizaci mapových podkladů (pokud je jimi
vozidlo vybaveno) a systémového softwaru (pokud
je jím vozidlo vybaveno) nebo služby Premium Traf-
fic (pokud je jí vozidlo vybaveno).

„Aktualizace systémového softwaru ( je-li
součástí výbavy)“ (str. 64)

„Jak aktualizovat mapová data“ (str. 124)

„Informace Premium Traffic ( je-li součástí
výbavy)“ (str. 107)

Připojení k síti Wi-Fi:

Chcete-li poprvé použít připojení k síti Wi-Fi, je nut-
né provést následující postupy.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se [Wi-Fi].

3. Stiskněte název zařízení, které chcete vymazat.

m
Ukazuje, že heslo je nastaveno.

m
Udává sílu signálu, který zařízení Wi-Fi
přijímá.
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4. Zadejte heslo sítě a stiskněte [OK]. Zařízení bude
připojeno.

Pokud je uvedené zařízení ve stavu umožňujícím
připojení k síti Wi-Fi, připojení se spustí dotknu-
tím názvu zařízení v seznamu.

INFO:

• Zadejte heslo správně, a to včetně velkých pís-
men.

• Dotknutím tlačítka [m] se zobrazí informace o
síti. Zapnutím funkce [Automaticky připojit] se
vozidlo automaticky připojí k síti kdykoliv, když
je síť k dispozici.

• Dotkněte se položky [Hotspot ve voze]/[Car Hot-
spot] ( je-li ve výbavě) a rozsvícením indikátoru
aktivujte komunikaci Wi-Fi hotspot. Umožní to
zařízením, jako jsou chytré telefony, připojit se k
síti Wi-Fi.

• Povolením funkce Wi-Fi hotspotu na vašem
chytrém telefonu může dojít k účtování dalších
poplatků ze strany vašeho mobilního operáto-
ra. Ohledně poplatků za komunikaci se obraťte
na svého poskytovatele mobilních služeb.

• Systém se může připojit pouze k síti se zabez-
pečením WPA2 (nebude možné se připojit k sí-
tím WEP a WPA1).

• K sítím Wi-Fi, které vyžadují webový prohlížeč, se
nelze prostřednictvím této jednotky připojit.

Nastavení Wi-Fi:

Nastavení Wi-Fi lze měnit dle vašich preferencí.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se [Wi-Fi].

3. Dotkněte se [m].

4. Stiskněte požadovanou položku.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle
modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky nastavení

Nastavení
položky

Akce

[Wi-Fi] Vypne/zapne připojení Wi-Fi.
[Car Hotspot]/
[Hotspot ve voze]

Vypne/zapne hotspot ve
vozidle.

[Název sítě (SSID)] Zobrazí název sítě Wi-Fi.
[Heslo] Zobrazí heslo sítě Wi-Fi.

Smazání sítě Wi-Fi:

Uložená síť Wi-Fi může být ze seznamu vymazána.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se [Wi-Fi].

3. Stiskněte [m] vedle názvu sítě, kterou si přejete
vymazat.

4. Dotkněte se možnosti [Síť již nepoužívat]/[Síť již
nepoužívat]. Až se zobrazí zpráva, stiskněte [Ano].

Zobrazení informací o zařízení USB
Je možné zobrazit informace o připojeném zařízení
USB.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a dotkněte se položky
[Připojení] na panelu spouštění.

2. Dotkněte se [USB].

3. Stiskněte název zařízení, které chcete zkontrolo-
vat. Zobrazí se název a typ zařízení.

PBA0118XZ
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UPOZORNĚNÍ

• Audiosystém používejte pouze při běžícím
motoru vozidla nebo systému e-POWER.
Dlouhodobý provoz audiosystému s vypnu-
tým motorem nebo systémem e-POWER mů-
že vést k vybití baterie vozidla (12V baterie).

• Nedovolte, aby systém zvlhl. Přílišná vlhkost,
jako třeba rozlitá tekutina, může způsobit zá-
vadu systému.

• Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a za-
táhněte parkovací brzdu, abyste si mohli na
dotykovém displeji prohlédnout filmy ( jsou-li
jím vybaveny).

RÁDIO
Předtím, než zapnete rádio, přepněte spínač zapa-
lování nebo hlavní spínač do polohy ACC nebo ON.
Pokud posloucháte rádio bez zapnutého motoru
nebo systému e-POWER, spínač zapalování nebo
vypínač napájení by měl být v poloze ACC.

Příjem rádia ovlivňuje síla signálu vysílací stanice,
vzdálenost od vysílače, budovy, mosty, hory a jiné
vnější faktory. Změny v kvalitě příjmu většinou způ-
sobují tyto vnější faktory.

Používání mobilního telefonu v blízkosti vozidla
může ovlivnit kvalitu rádiového příjmu.

Rádiový příjem
Systém vašeho rádia je vybaven nejmodernějšími
elektronickými obvody pro zlepšení rádiového pří-
jmu. Tyto obvody jsou určeny ke zvýšení dosahu pří-
jmu a ke zlepšení kvality příjmu.

Existují nicméně některé obecné charakteristické
vlastnosti rádiového signálu FM i AM, které mohou
ovlivnit kvalitu příjmu rádiových vln v pohybujícím
se vozidle, i když je použito nejlepší vybavení. Tyto
charakteristické vlastnosti jsou zcela běžné v urči-
tých oblastech příjmu a neznamenají žádnou poru-
chu vašeho systému rádia.

Podmínky příjmu se budou neustále měnit kvůli po-
hybu vozidla. Budovy, terén, vzdálenost signálu a ru-
šení ostatních vozidel může negativně působit na
ideální příjem. Některé z faktorů, které mohou ovliv-
nit váš rádiový příjem, jsou uvedeny níže.

Některé mobilní telefony nebo jiná zařízení mohou
způsobovat rušení nebo brum vycházející z repro-
duktorů audiosystému. Položení takového zařízení
na jiné místo by mohlo snížit nebo eliminovat tento
zvuk.

Rádiový příjem FM
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI SIGNÁLU

• FM : 40 až 48 km (25 až 30 mil)

• AM : 97 až 209 km (60 až 130 mil)

Dosah: Dosah FM je obvykle omezen na 40 až 48 km
(25 až 30 mil), s tím, že mono FM ( jeden kanál) mívá
o něco větší dosah než stereo FM. Vnější vlivy mo-
hou někdy rušit příjem FM stanice, i když je FM sta-
nice v dosahu do 40 km (25 mil). Síla FM signálu je
přímo úměrná vzdálenosti mezi vysílačem a přijí-
mačem. FM signály se šíří přímočaře a mají mnoho
stejných vlastností jako světlo. Například se odráží
od objektů.

Slábnutí a kolísání: Když se vaše vozidlo pohybuje
směrem od vysílače, signály budou mít tendenci
slábnout a/nebo kolísat.

Šumění a chvění: Během rušení signálu od budov,
velkých kopců nebo kvůli polohy antény (obvykle ve
spojení se zvyšující se vzdáleností od vysílače sta-
nice) lze zaslechnout šumění nebo chvění. Toto lze
snížit upravením nastavení výšek pro snížení citli-
vosti vysokých tónů.

Vícecestný příjem: Kvůli odrazovým vlastnostem FM
signálů někdy k přijímači dorazí přímý i odražený
signál. Signály se mohou navzájem rušit, což pove-
de ke chvilkovému šumu nebo výpadku zvuku.

Rádiový příjem AM
AM signály se mohou ohýbat okolo předmětů a šířit
se po zemi díky své nízké frekvenci. Signály se mo-
hou navíc odrážet od ionosféry a vracet se zpět na
zem. Kvůli těmto vlastnostem jsou AM signály také
předmětem rušení, když se šíří od vysílače k přijí-
mači.

Slábnutí: Nastává, když vozidlo projíždí dálničními
podjezdy nebo v oblastech s mnoha vysokými bu-
dovami. Může se rovněž objevit na několik sekund
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během ionosférické turbulence i v oblastech bez
překážek.

Šum: Způsobený bouřkami, elektrickým vedením,
světelnými reklamami nebo i semafory.

Digitální audio vysílání (DAB) ( je-li
součástí výbavy)
Podporované standardy pro tento systém jsou DAB
a DAB+.

PORT PŘIPOJENÍUSB (Universal
Serial Bus)

VAROVÁNÍ

USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši po-
zornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli
ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu
nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

• Při vkládání USB zařízení do USB portu připo-
jení nepoužívejte sílu. V závislosti na připojo-
vacím portu USB může vložení zařízení USB
nakloněným nebo obráceným směrem port
poškodit. Ověřte, že je USB zařízení k portu
připojení USB připojeno správně.

• Při vytahování USB zařízení z portu připojení
USB se nepřidržujte krytu USB portu ( je-li sou-
částí výbavy). Mohlo by tak dojít k poškození
portu a krytu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj
může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel
by mohlo poškodit port.

Vozidlo není vybaveno USB zařízením. USB zařízení
lze v případě potřeby dokoupit.

Tento systém nelze používat k formátování USB za-
řízení. Chcete-li USB zařízení formátovat, použijte
osobní počítač.

Tento systém podporuje různá přenosná paměťo-
vá USB zařízení, USB pevné disky a přehrávače iPod.
Některá USB zařízení nemusejí být tímto systémem
podporována.

• USB zařízení rozdělená na diskové oddíly mož-
ná nebude možné správně přehrávat.

• Některé znaky používané v jiných jazycích (čín-
ština, japonština atd.) se nemusí na displeji
správně zobrazit. S USB zařízeními doporuču-
jeme používat znaky z anglické abecedy.

Obecné poznámky k používání USB zařízení:

Pro více informací ohledně správné péče o zařízení
vyhledejte pokyny pro uživatele zařízení.

Poznámky pro použití přehrávače iPod:

iPod je ochranná známka společnosti Apple Inc. re-
gistrovaná v USA a dalších zemích.

• Nesprávné připojení přehrávače iPod může způ-
sobit, že se symbol zaškrtnutí bude zobrazovat
a mizet (blikat). Vždy se ujistěte, že je iPod řádně
připojen.

• Audioknihy se možná nebudou přehrávat ve
stejném pořadí, v jakém se zobrazují v přehrá-
vači iPod.
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Kompatibilita
Vyrobeno pro:

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone SE (2. generace)

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11

• iPhone XS Max

• iPhone XS

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8 Plus

• iPhone 8

• iPhone 7 Plus

• iPhone 7

• iPhone SE

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5s

• iPhone 5c

• iPhone 5

• iPod touch (7. generace)

• iPod nano (6. generace)

INFO:

• Zkontrolujte, zda je iOS aktualizován.

• Pro více informací ohledně správného používá-
ní a péče o zařízení vyhledejte pokyny výrobce
zařízení pro uživatele zařízení.

KOMPRIMOVANÉ AUDIO SOUBORY
(MP3/WMA/AAC)
Vysvětlení pojmů

• MP3 – MP3 je zkratka pro Moving Pictures Ex-
perts Group Audio Layer 3. MP3 je nejznámější
souborový formát komprimovaného digitálního
zvuku. Tento formát přináší kvalitu zvuku blížící
se „CD kvalitě“, avšak zabírá jen zlomek místa v
porovnání s běžným audio souborem. MP3 kon-
verze audio stopy sníží velikost souboru přibliž-
ně v poměru 10:1 (vzorkování: 44,1 kHz, bitový tok:
128 kbps) bez slyšitelné změny kvality zvuku.
Komprimováním se zredukují určité části zvuku,
které jsou pro většinu lidí neslyšitelné.

• WMA – Windows Media Audio (WMA) je kompri-
movaný zvukový formát vytvořený společností
Microsoft jako alternativa pro MP3. Kodek WMA
umožňuje větší kompresi než kodek MP3, čímž

umožňuje uložit na stejně velké úložné zařízení
více hudebních souborů při stejné kvalitě zvuku
jako MP3.

Tento produkt je chráněn autorskými právy du-
ševního vlastnictví společnosti Microsoft a tře-
tích stran. Použití nebo distribuce těchto tech-
nologií mimo tento produkt je bez licence spo-
lečnosti Microsoft nebo autorizovaných třetích
stran je zakázáno.

• Bitový tok – Bitový tok označuje množství bitů
za sekundu v digitálním hudebním souboru. Ve-
likost a kvalita komprimovaného digitálního
zvuku závisí na bitovém toku použitém při kó-
dování souboru.

• Vzorkovací frekvence – Vzorkovací frekvence je
rychlost, jakou jsou vzorky signálu převedeny z
analogového signálu na digitální (A/D konverze)
za sekundu.

• Multisession – Multisession je jeden ze způsobů
vypalování na datová média. Zapsání dat na mé-
dium v jediném cyklu se nazývá single session,
vícenásobný zápis se nazývá multisession.

• ID3/WMA tag – ID3/WMA tag je součást zakódo-
vaného souboru MP3 nebo WMA, která obsahu-
je informace o audio souboru, například název
skladby, jméno interpreta, název alba, bitový tok,
délku skladby atd. Informace ID3 tagu se zobra-
zují v řádku Album/Interpret/Stopa na displeji.

• AAC – Advanced Audio Coding (AAC) je kompri-
movaný zvukový formát. Formát AAC nabízí vyš-
ší kompresi souborů než MP3 a umožňuje vy-
tváření a ukládání hudebních souborů se stej-
nou kvalitou jako formát MP3.
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* Windows® a Windows Media® jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společ-
nosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a/nebo v jiných zemích.

Pořadí skladeb

jA Kořenový adresář

jB Složka

jC Audiosoubor

• Názvy adresářů neobsahujících komprimované
audio soubory se na displeji nezobrazují.

• Pořadí přehrávání je pořadí, ve kterém byly sou-
bory vypáleny vypalovacím softwarem, takže se
soubory nemusejí přehrávat v požadovaném
pořadí.

• Pořadí přehrávání komprimovaných audio sou-
borů je dle vyobrazení.

NAA984
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Tabulka specifikací pro USB

Podporovaná média USB 2.0

Podporované systémy souborů FAT16, FAT32

Úrovně složek Úrovně složek: 8, souborů ve složce: 255, složek: 512 (včetně kořenového adresáře), souborů: 8000

Informace tagu (název skladby, jméno interpreta a
název alba)

ID3 značka Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (pouze MP3)

WMA tag (pouze WMA)

AAC tag (pouze AAC)

Formát Vzorkovací frekvence Podporovaný bitový tok

MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32, 44,1, 48 kHz 32-320 kbps

MPEG2 16, 22,05, 24 kHz 8-160 kbps

WMA *2 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz 12-192 kbps

AAC (MPEG4) *3 (Pouze přípona „m4a“) 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz 8-320 kbps

FLAC 8-192 kHz 128 kbps až 12 288 Mbps

WAV 8-192 kHz 128 kbps až 12 288 Mbps

*1 MPEG2.5 není podporováno.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 je podporováno. (WMA9 Professional, Lossless, Voice nejsou podporované.)

*3 Podporovány jsou jen AAC soubory kódovány softwarem iTunes. HE-AAC (High-Efficiency) není podporováno.
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BLUETOOTH® AUDIO
• Některá audio zařízení Bluetooth® nemusí sys-

tém vestavěný ve vozidle rozpoznat.

• Před použitím audia Bluetooth® je potřeba na-
stavit bezdrátové připojení mezi kompatibilním
audio zařízením Bluetooth® a modulem Blue-
tooth® vestavěným ve vozidle.

• Audio Bluetooth® se může zastavit v následují-
cích situacích.

– Při přijmutí hovoru přes hands-free.

– Při kontrole připojení hands-free telefonu.

– Při připojení hands-free telefonu nebo au-
dio zařízení.

– Při stahování obsahu adresáře z připojené-
ho mobilního telefonu.

• Neumísťujte audio zařízení Bluetooth® na mís-
to, které je obklopené kovem, nebo daleko od
vestavěného modulu Bluetooth®; předejdete
tím zhoršení kvality zvuku a přerušení bezdrá-
tového spojení.

• Když je audio zařízení připojeno pomocí bezdrá-
tového připojení Bluetooth®, baterie v zařízení
se může vybít rychleji než obvykle.

• Tento systém podporuje Bluetooth® Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP) a Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP).

• Funkce bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a Blue-
tooth®® sdílejí totéž frekvenční pásmo (2,4 GHz).
Současným použitím funkcí Bluetooth® a bez-
drátové sítě LAN může dojít ke snížení rychlosti

nebo přerušení komunikace, nebo se může ob-
jevit nežádoucí rušení zvuku. Doporučujeme,
abyste při použití funkcí Bluetooth® vypnuli bez-
drátovou síť LAN (Wi-Fi).

ZÁKLADNÍ FUNKCE AUDIOSYSTÉMU
Zapnutí/vypnutí audiosystému
Pro zapnutí audiosystému musí být spínač zapalo-
vání nebo vypínač v poloze ACC nebo ON. Stisknu-
tím tlačítka <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/
<VOL/PUSH POWER> nebo <AUDIO> na ovládacím
panelu zapnete poslední zdroj zvuku, který byl pře-
hráván bezprostředně před vypnutím systému.
Chcete-li audiosystém vypnout, stiskněte znovu tla-
čítko <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> na ovládacím panelu.

INFO:

Audiosystém lze zapnout také otočením
<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> na ovládacím panelu, když je systém vy-
pnutý.

OVLÁDÁNÍ AUDIA
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Výběr zdroje audia
Výběr na obrazovce s nabídkou zdrojů:

1. Stiskněte <AUDIO>, když se zobrazí obrazovka
audio.

2. Zvolte zdroj audia, ze kterého si přejete přehrá-
vat.

INFO:

• Stisknutím tlačítka [Zdroj] v levém horním rohu
obrazovky zvuku zobrazíte obrazovku nabídky
zdroje audia.

• Když je zvolen [Zadní displej] ( je-li součástí vý-
bavy), audio zdroj se přepne na Rear Entertain-
ment System (RES) ( je-li součástí výbavy). Obraz
ze zařízení připojeného k HDMI však nejde zob-
razit na dotykové obrazovce. Podrobnosti na-
leznete v příručce pro uživatele.

• V závislosti na modelu, specifikaci a verzi soft-
waru lze zdroj zvuku změnit také pomocí infor-
mačního displeje vozidla. Podrobnosti o infor-
mačním displeji vozidla naleznete v návodu k
obsluze vozidla.

Výběr ze spouštěcího panelu:

Ikony zdroje se zobrazují na spouštěcím panelu.
Klepnutím na ikonu vyberte preferovaný zdroj au-
dia.

Přizpůsobení spouštěcího panelu:

Ikony zdroje zobrazené na spouštěcím panelu mo-
hou být přizpůsobeny.

1. Stiskněte tlačítko <AUDIO> nebo se dotkněte
[Zdroj], zatímco je zobrazena audio obrazovka.

2. Dotkněte se [Pers. audio zdrojů]/[Pers. audio
zdrojů].

3. Přetáhněte ikonu preferovaného zdroje na
spouštěcí panel.

4. Stisknutím tlačítka <mBACK>/<m> na
ovládacím panelu nebo dotykem tlačítka [m]
nastavení potvrďte.

Výběr pomocí spínače na volantu ( je-li součástí
výbavy):

U modelů s <SOURCE> na volantu lze na informač-
ním displeji vozidla změnit zdroj audia stisknutím
tohoto spínače.

PBA0128XZ

Příklad

PBA0129XZ

Příklad

PBA0130XZ

Příklad
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RÁDIO
Ovládání rádia

Aktivace rádia a výběr pásma:

Chcete-li poslouchat rádio, zapněte audio systém a
vyberte preferované rádiové pásmo.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)

INFO:

Je-li signál stereo vysílání slabý, rádio automaticky
přepne ze stereo příjmu na mono.

PBA0115XZ
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Provoz rádia AM/FM/DAB (pokud je ve výbavě):

Obecné funkce rádia AM, FM a DAB jsou následující.

Dostupné funkce a tlačítka/spínače se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Funkce
Obsluha

Modely s rychlým laděním Modely bez rychlého ladění

Ruční ladění (AM/FM), výběr
servisní složky (DAB)

• Ovládací panel
– Otočte <TUNE-SCROLL/PUSH SOUND>.

• Ovládací panel
– Otočte <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND>.

– Stiskněte <m>/<m>.

Rychlé ladění • Ovládací panel

– Stiskněte a podržte <m>/<m>.

-

Ladění vyhledáváním • Ovládací panel

– Stiskněte <m>/<m>.
• Spínač na volantu

– Stiskněte a podržte <m>/<m>.

– Nakloňte a podržte <m/m>.

• Ovládací panel

– Stiskněte a podržte <m>/<m>.
• Spínač na volantu

– Stiskněte a podržte <m>/<m>.

Předvolba stanic • Displej dotykové obrazovky
1. Vyberte rozhlasové pásmo.
2. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit.
3. Dotkněte se jednoho z čísel předvoleb v seznamu předvoleb na obrazovce rádia a podržte je.

Informace, jako je například frekvence atd., se zobrazí na seznamu předvoleb.

Výběr přednastavených
stanic

• Spínač na volantu

– Stiskněte <m>/<m>.

– Nakloňte <m/m>.
• Displej dotykové obrazovky

– Krátce se dotkněte preferované stanice na seznamu předvoleb na obrazovce rádia.
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Položky menu

Pro zobrazení obrazovky s odpovídající nabídkou stiskněte tlačítko [Menu FM], [Menu AM] nebo [Menu DAB] ( je-li součástí výbavy).

Dostupné položky menu se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

[Menu FM]:

[TA]* Když je tato položka zapnuta, přijatá TA (dopravní oznámení) přeruší zdroj audia, který právě hraje.

[REG] Když je tato položka zapnutá, systém se po rozpoznání přepne na regionální rozhlasové programy.

[SCAN] Po dotyku tlačítka se stanice naladí od nízké po vysokou frekvenci a příjem se na několik sekund zastaví na
jednotlivých stanicích. Opětovným dotykem tlačítka [SCAN] během tohoto několikasekundového intervalu ukončíte
režim ladění vyhledáváním a rádio zůstane naladěno na tuto stanici.

[Rádiotext] Zobrazuje informace rádiotextu.

[Obnovit] Klepnutím aktualizujete seznam stanic zobrazený na pravé straně obrazovky s nabídkou FM.

Seznam stanic Zobrazí seznam stanic na pravé straně obrazovky s nabídkou FM.

[Menu AM]:

[TA]* Když je tato položka zapnuta, přijatá TA (dopravní oznámení) přeruší zdroj audia, který právě hraje.

[SCAN] Po dotyku tlačítka se stanice naladí od nízké po vysokou frekvenci a příjem se na několik sekund zastaví na
jednotlivých stanicích. Opětovným dotykem tlačítka [SCAN] během tohoto několikasekundového intervalu ukončíte
režim ladění vyhledáváním a rádio zůstane naladěno na tuto stanici.

[Obnovit] Klepnutím aktualizujete seznam stanic zobrazený na pravé straně obrazovky s nabídkou AM.

Seznam stanic Zobrazí seznam stanic na pravé straně obrazovky s nabídkou AM.

*: V závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru může být u některých zdrojů zvuku na hlavních ovládacích obrazovkách zobrazena položka [TA].
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[Menu DAB] ( je-li součástí výbavy):

[TA]* Když je tato položka zapnuta, přijatá TA (dopravní oznámení) přeruší zdroj audia, který právě hraje.

[Rádiotext] Dotykem zobrazte informace rádiotextu.

[Obnovit] Klepnutím aktualizujete seznam stanic zobrazený na pravé straně obrazovky s nabídkou DAB.

[DAB-FM] Když je tato položka zapnuta, systém vyhledává a naladí FM stanici, když je příjem DAB špatný.

Seznam stanic Zobrazí seznam stanic na pravé straně obrazovky s nabídkou DAB.

*: V závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru může být u některých zdrojů zvuku na hlavních ovládacích obrazovkách zobrazena položka [TA].
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Paměťové zařízení USB, iPod a
audio přehrávač Bluetooth®

VAROVÁNÍ

USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši po-
zornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli
ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu
nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

• Při vkládání USB zařízení do USB portu připo-
jení nepoužívejte sílu. V závislosti na připojo-
vacím portu USB může vložení zařízení USB
nakloněným nebo obráceným směrem port
poškodit. Ověřte, že je USB zařízení k portu
připojení USB připojeno správně.

• Při vytahování USB zařízení z portu připojení
USB se nepřidržujte krytu USB portu ( je-li sou-
částí výbavy). Mohlo by tak dojít k poškození
portu a krytu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj
může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel
by mohlo poškodit port.

Připojení a aktivace
USB paměťové zařízení:

Připojení

Připojte do portu kompatibilní paměťové zařízení
USB.

„Porty připojení USB (Universal Serial Bus)“
(str. 16)

Pro více informací ohledně správného používání a
péče o zařízení vyhledejte pokyny výrobce zařízení
pro uživatele zařízení.

Aktivace

Paměťové zařízení USB lze přehrávat výběrem zdro-
je na obrazovce nabídky zdroje audia.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)

iPod:

Připojení

Připojte kompatibilní iPod k portu USB pomocí ka-
belu USB.

„Porty připojení USB (Universal Serial Bus)“
(str. 16)

Baterie přehrávače iPod se bude dobíjet, když je za-
řízení připojeno k vozidlu, pokud iPod podporuje na-
bíjení z připojení USB.

V závislosti na zařízení a firmwaru přehrávače iPod
se po připojení přehrávače zobrazí obrazovka NIS-
SAN nebo obrazovka připojeného příslušenství.
Když je přehrávač iPod připojen k vozidlu, lze hu-
dební knihovnu iPod ovládat pouze ovladači audia
ve vozidle.

Aktivace

iPod lze přehrávat výběrem zdroje na obrazovce na-
bídky zdroje audia.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)

BLUETOOTH® AUDIO:

Vaše vozidlo je vybaveno funkcí audio přes Blue-
tooth®.

Máte-li kompatibilní zařízení Bluetooth® se strea-
movaným audiem (profil A2DP), můžete navázat
bezdrátové spojení mezi vaším zařízením Blue-
tooth® a audiosystémem vestavěným ve vozidle.
Toto připojení vám umožňuje poslouchat audio ze
zařízení Bluetooth® prostřednictvím reproduktorů
vozidla. Může též umožňovat základní ovládání za-
řízení při přehrávání a přeskakování audio souborů
pomocí profilu AVRCP Bluetooth®. Ne všechna zaří-
zení Bluetooth® mají stejnou úroveň ovládání pro
AVRCP. Více podrobností naleznete v příručce k va-
šemu zařízení Bluetooth®.

Připojení

Připojte kompatibilní zařízení Bluetooth® podporu-
jící streamování zvuku (profil A2DP) a vytvořte bez-
drátové připojení mezi zařízením Bluetooth® a sys-
témem ve vozidle. Připojení Bluetooth® lze nastavit
na obrazovce Připojení.

„Nastavení zařízení“ (str. 22)
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INFO:

• Je možné, že v závislosti na tom, které audio za-
řízení Bluetooth® máte připojené, nebude mož-
né provádět audio činnosti nebo před spuště-
ním hudby může dojít k časové prodlevě.

• Ne všechna zařízení Bluetooth® mají stejnou
úroveň ovládání pro AVRCP. Další podrobnosti
naleznete v příručce k vašemu zařízení Blue-
tooth®.

• Funkce bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a Blue-
tooth®® sdílejí totéž frekvenční pásmo (2,4 GHz).
Současným použitím funkcí Bluetooth® a bez-
drátové sítě LAN může dojít ke snížení rychlosti
nebo přerušení komunikace, nebo se může ob-
jevit nežádoucí rušení zvuku. Doporučujeme,
abyste při použití funkcí Bluetooth® vypnuli bez-
drátovou síť LAN (Wi-Fi).

Aktivace

Paměťové zařízení Bluetooth® lze přehrávat výbě-
rem zdroje na obrazovce nabídky zdroje audia.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)

Provoz paměťového zařízení USB,
přehrávače iPod a audiosystému
Bluetooth®

Obecné operace paměťového zařízení USB, přehrá-
vače iPod a audiosystému Bluetooth® jsou následu-
jící. Dostupné funkce a tlačítka/spínače se mohou
lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích
softwaru a podmínkách.

PBA0114XZ
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Funkce Obsluha Příslušný zdroj

Play
• Displej dotykové obrazovky

– Dotkněte se [m].
USB, iPod, Bluetooth® audio

Pozastavit
• Displej dotykové obrazovky

– Dotkněte se [m].
USB, iPod, Bluetooth® audio

Přeskakování skladeb

• Ovládací panel

– Stiskněte <m>/<m>.
– Otočte <TUNE SCROLL/PUSH SOUND>*.

• Spínač na volantu

– Stiskněte <m>/<m>.

– Nakloňte <m/m>.
• Displej dotykové obrazovky

– Dotkněte se [m]/[m].
*: V závislosti na modelu může otáčení <TUNE-SCROLL/PUSH
SOUND> měnit složky, pokud jsou k dispozici.

USB, iPod, Bluetooth® audio

Rychlý posun dopředu/dozadu

• Ovládací panel

– Stiskněte a podržte <m>/<m>.
• Spínač na volantu

– Stiskněte a podržte <m>/<m>*.

– Nakloňte a podržte <m/m>.
• Displej dotykové obrazovky

– Stiskněte a podržte [m]/[m].
*: Není k dispozici pro DVD.

USB, iPod, Bluetooth® audio

Změna režimu přehrávání

• Displej dotykové obrazovky

– Dotykem [m] změníte režim opakování.

– Dotykem [m] změníte režim náhodného přehrávání.

USB, iPod, Bluetooth® audio
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Položky menu

Dotykem na [Menu USB], [Menu iPod] a [Menu] (Bluetooth® audio menu) na každé audio obrazovce zobrazíte odpovídající audio menu. Dostupné položky nastavení
se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a připojeném zvukovém zařízení. V závislosti na připojeném zařízení Bluetooth® se položka
[Menu] nemusí zobrazit.

[Menu USB]:

[TA]* Když je tato položka zapnuta, přijatá TA (dopravní oznámení) přeruší zdroj audia, který právě hraje.

[Nyní hraje] Dotykem zobrazte obrazovku USB.

[Seznam složek] Stisknutím zobrazíte seznam složek. Výběr složky provedete stisknutím položky na seznamu.
Zobrazí se podsložka nebo seznam skladeb. Zvolte podsložku nebo skladbu ze seznamu.

[Obrázek alba] Stisknutím lze zapnout/vypnout zobrazování obrázku alba na obrazovce USB.

[Playlisty] Klepnutím zobrazíte seznam podle vybraných položek.

[Interpreti]

[Alba]

[Skladby]

[Žánry]

[Skladatelé]

*: V závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru může být u některých zdrojů zvuku na hlavních ovládacích obrazovkách zobrazena položka [TA].
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[Menu iPod]:

[TA]* Když je tato položka zapnuta, přijatá TA (dopravní oznámení) přeruší zdroj audia, který právě hraje.

[Nyní hraje] Dotykem zobrazte obrazovku přehrávače iPod.

[Aktuální seznam] Stisknutím zobrazíte aktuální seznam. Zobrazí se seznam skladeb v aktuálně zvolené kategorii.

[Obrázek alba] Stisknutím lze zapnout/vypnout zobrazování obrázku alba na obrazovce iPod.

[Playlisty] Klepnutím zobrazíte seznam podle vybraných položek.

[Interpreti]

[Alba]

[Skladby]

[Žánry]

[Skladatelé]

[Audioknihy]

[Podcasty]

[Menu] (menu Bluetooth® audio):

[TA]* Když je tato položka zapnuta, přijatá TA (dopravní oznámení) přeruší zdroj audia, který právě hraje.

[Nyní hraje] Stisknutím zobrazíte obrazovku audia Bluetooth®.

[Aktuální seznam] Stisknutím zobrazíte aktuální seznam. Zobrazí se seznam skladeb v aktuálně zvolené složce.

[Připojení] Dotykem zobrazíte obrazovku Připojení.
„Nastavení připojení“ (str. 22)

Seznam složek Stisknutím zobrazíte seznam složek. Výběr složky provedete stisknutím položky na seznamu.

*: V závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru může být u některých zdrojů zvuku na hlavních ovládacích obrazovkách zobrazena položka [TA].
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AUDIO CHYTRÉHO TELEFONU ( je-li
součástí výbavy)
Hudbu můžete také poslouchat ze svého kompati-
bilního chytrého telefonu pomocí aplikace Apple
CarPlay nebo Android Auto.

„Apple CarPlay ( je-li součástí výbavy)“ (str. 74)

„Android Auto™ ( je-li součástí výbavy)“ (str.
78)

Připojení chytrého telefonu
Připojte iPhone nebo telefon se systémem Android
k portu USB.

„ Porty připojení USB (Universal Serial Bus)“
(str. 16)

V závislosti na modelu lze zařízení iPhone připojit
také bezdrátově pro Apple CarPlay.

„Bezdrátové připojení ( je-li k dispozici)“ (str.
75)

Ovládání audia chytrého telefonu
1. Připojte iPhone nebo telefon se systémem Andro-

id a aktivujte Apple CarPlay nebo Android Auto.

2. Stiskněte <AUDIO>.

3. Dotkněte se [Zdroj].

4. Dotkněte se [Apple CarPlay] nebo [Android Auto]
na obrazovce s nabídkou zdroje audia a spustí se
aktivace audia chytrého telefonu.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)
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Pomocí následujícího postupu lze upravit nastavení audiosystému nebo zapnout/vypnout funkce spojené se zvukem.

Dotkněte se položky [Nastavení] na panelu spouštění a poté se dotkněte položky [Zvuk].

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Položky nastavení Akce

[Basy]

Upravuje kvalitu zvuku reproduktorů a vyvážení zvuku dotykem tlačítek [+]/[-], [L]/[P] nebo [Z]/[P].

[Středy]/[Středy]

[Výšky]

[Vyvážení kanálů]

[Fader]/[Fader]

[Zesilovač basů] Když je tato položka zapnuta, systém zesílí basy.

[Hlasitost dle rychlosti]/[Hlasitost dle
rychlosti]

Tato funkce automaticky nastavuje hlasitost v závislosti na rychlosti vozidla. Pro změnu úrovně citlivosti stiskněte
[-]/[+].

NASTAVENÍ AUDIOSYSTÉMU
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NASTAVENÍ ZVUKU POMOCÍ
PANELU NASTAVENÍ ZVUKU

Kvalitu zvuku lze upravit pomocí následujících tlačí-
tek.

• <PUSH SOUND/m>*

• <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND>*

• <m/ENTER SETTING>*

*: je-li součástí výbavy.

Když se nezobrazuje seznam, stisknutím kteréhoko-
li z výše uvedených tlačítek se zobrazí panel nasta-
vení zvuku. Při každém stisknutí tlačítka se nabídka
přepne na dostupné položky nastavení.

Otočením tlačítka upravte úroveň zvolené položky
nastavení.

INFO:

Pokud je na obrazovce zvýrazněná nabídka, nemusí
být tato funkce k dispozici.

USB PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ
• Nikdy nesahejte na konektor USB paměťového

zařízení.

• Na paměťové USB zařízení nikdy nepokládejte
těžké předměty.

• Paměťové USB zařízení neuchovávejte na místě
s vysokou vlhkostí.

• Paměťové USB zařízení nevystavujte přímému
slunečnímu svitu.

• Na paměťové USB zařízení nevylévejte žádné
kapaliny.

Podrobné informace naleznete v příručce k pamě-
ťovému USB zařízení.

5GA0198XZ

Příklad

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ USB
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VAROVÁNÍ

• Telefon používejte po zastavení vozidla na
bezpečném místě. Musíte-li použít telefon za
jízdy, dejte si obzvláště velký pozor, abyste se
plně věnovali řízení vozidla.

• Pokud zjistíte, že nejste schopni věnovat pl-
nou pozornost řízení vozidla, zatímco mluvíte
po telefonu, sjeďte ze silnice na bezpečné
místo a nejdříve zastavte vozidlo.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vybití baterie vozidla (12V bate-
rie), používejte telefon pouze po nastartování
motoru nebo systému e-POWER.

Vaše vozidlo je vybaveno telefonním systémem
Bluetooth® Hands-Free. Pokud vlastníte kompatibil-
ní mobilní telefon s Bluetooth®, můžete nastavit
bezdrátové spojení mezi vaším mobilním telefonem
a telefonním modulem vozidla. S bezdrátovou tech-
nologií Bluetooth® můžete telefonovat a přijímat
hovory, a přitom mít mobilní telefon v kapse.

Jakmile jednou dojde k připojení mobilního telefonu
k vestavěnému telefonnímu modulu, proces připo-
jení telefonu nebude potřeba znovu opakovat. Po
přepnutí spínače zapalování nebo hlavního spínače
do polohy ACC nebo ON se zapnutým zvoleným
mobilním telefonem na palubě vozidla je váš tele-
fon automaticky zvolen telefonním modulem ve vo-
zidlu.

K telefonnímu modulu ve vozidlu můžete registro-
vat až 6 různých zařízení Bluetooth®. Můžete však

vždy telefonovat pouze s jedním mobilním telefo-
nem.

Systém rozpoznání hlasových povelů ( je-li součástí
výbavy) podporuje telefonní příkazy, takže můžete
vytáčet telefonní číslo pomocí hlasových povelů.

„Rozpoznání hlasových povelů ( je-li součás-
tí výbavy)“ (str. 130)

Před používáním telefonního systému Bluetooth®
Hands-Free si nejprve přečtěte následující poznám-
ky.

• Funkce bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a Blue-
tooth®® sdílejí totéž frekvenční pásmo (2,4 GHz).
Současným použitím funkcí Bluetooth® a bez-
drátové sítě LAN může dojít ke snížení rychlosti
nebo přerušení komunikace, nebo se může ob-
jevit nežádoucí rušení zvuku. Doporučujeme,
abyste při použití funkcí Bluetooth® vypnuli bez-
drátovou síť LAN (Wi-Fi).

• Než začnete používat telefonní systém Blue-
tooth® Hands-Free, nastavte bezdrátové propo-
jení mezi kompatibilním mobilním telefonem a
vestavěným telefonním modulem.

• Některé mobilní telefony s technologií Blue-
tooth® nemusí telefonní modul vozidla rozpo-
znat.

Kompatibilitu telefonu konzultujte se NISSAN
nebo značkovým servisem.

• Váš telefon s funkcí hands-free nebude možné
použít za následujících podmínek:

– Vaše vozidlo se nachází mimo dosah oblasti
signálu telefonu.

– Vaše vozidlo se nachází na místech, kde je
obtížný příjem rádiových vln; jako např. v tu-
nelu, v podzemní garáži, za vysokou budo-
vou nebo v horských oblastech.

– Váš telefon je zablokován, aby z něj nešlo
volat.

• Není-li příjem rádiových vln ideální, nebo hluk
okolí je příliš velký, může být obtížné rozumět
druhému člověku během hovoru.

• Bezprostředně po přepnutí spínače zapalování
nebo hlavního spínače do polohy ACC nebo ON
nemusí být po krátkou dobu možné přijmout
hovor.

• Nepokládejte svůj mobilní telefon do míst ob-
klopených kovovými předměty nebo do velké
vzdálenosti od telefonního modulu vozidla, aby
se zabránilo snížení kvality hovoru a bezdráto-
vého spojení.

• Je-li mobilní telefon připojen prostřednictvím
bezdrátového spojení Bluetooth®, baterie mo-
bilního telefonu se může vybít rychleji než ob-
vykle.

• Pokud se vám zdá, že telefonní systém Blue-
tooth® Hands-Free nefunguje, kontaktujteNIS-
SAN nebo odbornou dílnu.

• Některé mobilní telefony nebo jiná zařízení mo-
hou způsobovat rušení nebo brum vycházející
z reproduktorů audiosystému. Položení takové-
ho zařízení na jiné místo by mohlo snížit nebo
eliminovat tento zvuk.

TELEFONNÍ SYSTÉM
BLUETOOTH® HANDS-FREE
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• Informace o postupu párování, nabíjení baterie,
anténě mobilního telefonu atd. naleznete v pří-
ručce pro uživatele mobilního telefonu.

• Zobrazení antény na obrazovce se u některých
mobilních telefonů nemusí shodovat se zobra-
zením na telefonu.

• Zobrazení baterie na obrazovce se u některých
mobilních telefonů nemusí shodovat se zobra-
zením na telefonu.

• Mikrofon je umístěn v blízkosti čtecího světla.

• V interiéru vozu udržujte co největší ticho, abys-
te hlas volajícího slyšeli jasně a minimalizovali
jeho ozvěnu.

• Jestliže příjem mezi volajícími není jasný, může-
te upravením hlasitosti srozumitelnost hovorů
zlepšit.

„Ovládací tlačítka a displej dotykové
obrazovky.“ (str. 12)

OBRAZOVKA TELEFONU
Obrazovku telefonu lze zobrazit následujícími úko-
ny.

• Stiskněte tlačítko <m> na ovládacím panelu
(pokud je jím vybaven)

• Stiskněte tlačítko <m>/<m> na volantu

• Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím
panelu

Dostupné položky

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na mo-
delech, specifikacích a verzích softwaru. Položky na
obrazovce nemusí za různých podmínek fungovat.

Položka
nabídky

Akce

[Rychlá
volba]

Zobrazí obrazovku Rychlé volby.
„Telefonování“ (str. 50)

[Telefonní
seznam]

Zobrazí obrazovku telefonního
seznamu.

„Telefonování“ (str. 50)
[Historie
hovorů]

Zobrazí obrazovku historie hovorů.
„Telefonování“ (str. 50)

[Vytočit
číslo]

Zobrazí obrazovku pro zadávání
telefonního čísla.

„Telefonování“ (str. 50)
[Textová
zpráva]

Zobrazí obrazovku se seznamem
přijatých zpráv.

„Zobrazování seznam
přijatých zpráv.“ (str. 53)

[Připojení] Zobrazí se obrazovka připojení.
„Nastavení zařízení“ (str. 22)

[Hlasitost] Zobrazuje obrazovku nastavení
hlasitosti.

„Nastavení hlasitosti“ (str.
58)

INFO:

V závislosti na připojeném zařízení nelze některé
funkce používat.

UKAZATELE

Když je mobilní telefon připojen přes bezdrátové při-
pojení Bluetooth®, v horní části obrazovky se zob-
razí ukazatele ➀ pro telefonní a textové zprávy
( jsou-li ve výbavě).

Dostupné ukazatele se mohou lišit v závislosti na
modelech, specifikacích a verzích softwaru.

m
Ukazuje počet nepřečtených
přijatých zpráv.

m
Ukazuje, že je připojeno ( jsou
připojena) zařízení Bluetooth®.

m
Udává sílu signálu, který Bluetooth®
zařízení přijímá.

m
Udává zbývající množství baterie
zařízení Bluetooth®.

PBF0025XZ

Příklad
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TELEFON
Připojování telefonního systému
Bluetooth® Hands-Free
Mobilní telefon musí připojen k telefonnímu systé-
mu Bluetooth® Hands-Free před začátkem provo-
zu. Do systému lze registrovat až 6 zařízení Blue-
tooth®.

„Nastavení zařízení“ (str. 22)

Výběr telefonu
Podle níže uvedených pokynů vyberte připojené za-
řízení pro použití s telefonním systémem
Bluetooth® Hands-Free:

1. Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím pa-
nelu.

2. Stiskněte [Připojení] a [Zařízení]. Zobrazí se se-
znam připojených mobilních telefonů.

3. Vyberte jeden z připojených mobilních telefonů
ze seznamu.

Po úspěšném připojení se pod názvem zařízení
zobrazí zpráva „Připojeno“.

Pokud se zobrazí [m] šedě, dotkněte se [m].

INFO:

Pro výběr telefonu je nutné na mobilním telefonu
zapnout Bluetooth®.

Telefonování
1. Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím pa-

nelu.

2. Vyberte jednu z následujících metod pro usku-
tečnění hovoru.

[Rychlá
volba]

Vyberte telefonní číslo zapsané
jako Rychlá volba.

„Rychlá volba“ (str. 58)
[Telefonní
seznam]

Vyberte kontakt a telefonní číslo z
telefonního seznamu, na které chce
zavolat.
Podle typu zařízení se telefonní
seznam po připojení stáhne
automaticky z mobilního telefonu.
Pokud k automatickému stažení
nedojde, bude nutné před použitím
této metody přenést telefonní číslo
do hands-free telefonního systému
z mobilního telefonu.

„Nastavení telefonu“ (str. 56)
[Historie
hovorů]

Vyberte telefonní číslo ze seznamu
příchozích, odchozích nebo
zmeškaných hovorů.

[Vytočit
číslo]

Zadejte ručně telefonní číslo
pomocí klávesnice zobrazené na
obrazovce.

INFO:

Jestliže je zapnuta funkce [2 telefony najednou],
lze pro operaci vytáčení zvolit každý z připoje-
ných telefonů.

„Nastavení Bluetooth® “ (str. 24)

Příjem hovoru

Když přijmete telefonní hovor, displej se přepne na
obrazovku Příchozí volání a vyzváněcí tón se pře-
hraje zvukovým systémem vozidla.

Přijetí hovoru:

Chcete-li hovor přijmout, proveďte jednu z následu-
jících možností.

• Stiskněte tlačítko <m>/<m> na volantu.

• Stiskněte [Odpověď].

Odmítnutí hovoru:

Chcete-li hovor odmítnout, proveďte jednu z násle-
dujících možností.

• Modely s <m> na volantu:
Stiskněte a podržte <m>.

• Modely s <m> na volantu:
Stiskněte <m>.

• Stiskněte [Odmít.].

5GF0098XZ
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Přidržení hovoru:

Stisknutím tlačítka [Přidr. hovor] hovor přidržíte.

INFO:

Jestliže je funkce [2 telefony najednou] zapnutá, mo-
hou být najednou připojeny dva telefony hands-
free. Jestliže jedno z připojených zařízení přijme pří-
chozí hovor, zatímco druhé zařízení je již na lince,
zobrazí se vyskakovací zpráva informující, že přijmu-
tí hovoru zavěsí linku druhého připojeného zařízení.
Stisknutím [Odpověď] se přijme hovor a zavěsí se
linka na druhém zařízení. Stisknutím [Odmít.] bude
pokračovat konverzace na druhém zařízení.

Během volání

Během volání se zobrazí obrazovka Probíhající ho-
vor.

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [Zavěsit]/[Zavě-
sit].

Činnosti během hovoru:

Kromě ukončení hovoru nebo přijetí/zamítnutí pří-
chozích hovorů existují ještě další možnosti.

Stisknutím jednoho z následujících zobrazených
tlačítek na obrazovce podniknete žádanou akci.

Dostupná
položka

Akce

[Použít
mobilní
zařízení]

Přenesení hovoru do mobilního
telefonu.

[Ztlumit] Při ztlumení nebude váš hlas
slyšitelný pro osobu na druhém
konci linky.

[Vytočit
číslo]

Při použití dotykového telefonu,
odeslání číslic straně připojené
k užívání služeb jako např.
voicemailu.

[Přepn.
hovor]*

Přijmutí jiného příchozího hovoru.
Hovor s osobou, s kterou právě
hovoříte, bude přidržen. Pro návrat
k prvnímu hovoru se znovu
dotkněte tlačítka.

*: K dispozici v situaci, kdy je hovor přijat, zatímco
probíhá hovor s další osobou. Dostupnost této funk-
ce závisí na mobilním telefonu.

INFO:

Chcete-li nastavit hlas osoby tak, aby byl hlasitější
nebo tišší, stiskněte <m> na volantu nebo otočte
<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> na ovládacím panelu během telefonování.

Hovor od druhé osoby:

Pokud během hovoru volá další osoba, zobrazí se
obrazovka Čekající hovor.

Přijetí hovoru od druhé osoby:

Pokud chcete přijmout hovor od druhé osoby a při-
držet hovor prvního volajícího, postupujte jedním z
následujících způsobů.

• Stiskněte tlačítko <m>/<m> na volantu.

• Stiskněte [Odpověď].

Zamítnutí hovoru od druhé osoby:

Hovor od druhé osoby lze odmítnout stisknutím tla-
čítka [Odmít.] a pokračovat v konverzaci s prvním
volajícím.

5GF0117XZ
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Během hovoru s druhou osobou:

Chcete-li ukončit hovor a vrátit se zpět ke konver-
zaci s prvním volajícím, stiskněte tlačítko [Zavěsit]/
[Zavěsit].

Přepínat mezi dvěma hovory na lince lze pomocí
tlačítka [Přep. hovor].

HANDS-FREE ASISTENT
TEXTOVÝCH ZPRÁV ( je-li ve výbavě)

VAROVÁNÍ

• Funkci textových zpráv používejte po zapar-
kování vozidla na bezpečném místě. Musíte-li
použít tuto funkci za jízdy, dejte si obzvláště
velký pozor, abyste se plně věnovali řízení vo-
zidla.

• Zákony v některých oblastech mohou zaka-
zovat použití prvku „Text-to-Speech“ (čtení
textových zpráv). Před použitím této funkce
zkontrolujte místní směrnice.

• Zákony v některých soudních oblastech mo-
hou zakazovat používání některých aplikací a
prvků, jako například sociálních sítí a psaní
textových zpráv. Zkontrolujte místní zákony
kvůli možným omezením.

• Jestliže se během používání funkce textových
zpráv nejste schopni plně soustředit na řízení
vozidla, zastavte vozidlo na bezpečném mís-
tě u silnice.

UPOZORNĚNÍ

Pokud připojené zařízení funkci nepodporuje, bu-
de tato funkce deaktivována. Pro více podrobnos-
tí a instrukce viz uživatelskou příručku.

Systém umožňuje odesílání a přijímání textových
zpráv přes rozhraní vozidla.

Dostupnost funkce textových zpráv se může lišit v
závislosti na mobilním telefonu.

Přijetí zprávy

Pokud mobilní telefon připojený k vozidlu přijme
textovou zprávu, zobrazí se na dotykovém displeji a
informačním displeji vozidla oznámení spolu se zvu-
kovým signálem (v závislosti na modelu se ozná-
mení zobrazí také na informačním displeji vozidla).

Pro kontrolu zprávy stiskněte [Přečíst]. Stiskněte [Ig-
norovat] pro uložení zprávy a pozdější přečtení.

Chcete-li reagovat pomocí předdefinované zprávy,
klepněte na zprávu pro automatickou odpověď ➀.

Textovou zprávu pro automatickou odpověď lze
upravit.

„Nastavení telefonu“ (str. 56)

INFO:

• V závislosti na mobilním telefonu může být nut-
né aktivovat na telefonu nastavení zobrazení
upozornění.

5GF0118XZ

Příklad
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• Zda chcete zprávu přečíst, nebo ignorovat, mů-
žete zvolit přepínačem na volantu. Pokud si pře-
jete zprávu přečíst, stiskněte <m>/<m>.
Chcete-li zprávu ignorovat, stiskněte a podržte
tlačítko <m> ( je-li k dispozici) nebo stiskněte
tlačítko <m> ( je-li k dispozici).

Zobrazování seznam přijatých zpráv.

1. Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím pa-
nelu.

2. Stiskněte [Textová zpráva].

3. Pro přečtení nebo odpověď na zprávu stiskněte
položku na seznamu.

INFO:

• Do seznamu zpráv je možné uložit až 100 zpráv.

• Jestliže je zapnuta funkce [Allow 2 Phones Si-
multaneously], lze pro operaci zobrazení texto-
vé zprávy zvolit každý z připojených telefonů.

„Nastavení Bluetooth® “ (str. 24)

Obrazovka přijaté zprávy

Stisknutím [Přečíst] na obrazovce upozornění na
novou zprávu nebo výběrem zprávy ze seznamu
zpráv se na displeji zobrazí podrobnosti o přijaté
zprávě.

Dostupné akce:

• [Zpět]:

Stiskněte pro přečtení předchozí zprávy.

• [Další]:

Stiskněte pro přečtení další zprávy.

• [Přehrát]/[Zastavit]:

Stiskněte [Přehrát] pro přečtení přijaté zprávy
hands-free systémem telefonu. Stiskněte [Za-
stavit] pro zastavení čtení.

• [Volat]:

Pokud je odesílatel zprávy zaregistrovaný v ad-
resáři, stiskněte tuto ikonu pro zavolání odesíla-
teli.

• [Odpovědět]:

Odpověď lze vybrat ze šablon.

„Odesílání textové zprávy“ (str. 54)

INFO:

• V závislosti na modelech stiskněte tlačítko
<m>/<m> na volantu pro čtení předchozí ne-
bo následující zprávy.

• V závislosti na modelu lze textovou zprávu zob-
razit a ovládat také na informačním displeji vo-
zidla. Podrobnosti o informačním displeji vozi-
dla naleznete v návodu k obsluze vozidla.

• V závislosti na nastavení jazyka nemusí být do-
stupná funkce „Text-to-Speech“.

• Dostupné klávesy se mohou lišit v závislosti na
situacích a modelech.

• Pokud jsou jméno a telefonní číslo odesílatele
zaregistrované v adresáři, zobrazí se při přijetí
zprávy jméno odesílatele.

• Chcete-li nastavit hlasitost čtení zpráv, stiskně-
te <m> na volantu nebo otočte
<m/VOL/>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> na ovládacím panelu.

PBF0028XZ

PBF0042XZ

Příklad
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Odesílání textové zprávy
V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato
funkce podporována.

1. Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím pa-
nelu.

2. Stiskněte [Textová zpráva].

3. Stiskněte [Vytvořit zprávu].

INFO:

Jestliže je zapnuta funkce [Allow 2 Phones Simulta-
neously], lze pro operaci zobrazení textové zprávy
zvolit každý z připojených telefonů.

„Nastavení Bluetooth® “ (str. 24)

K dispozici jsou následující položky.

5GF0109XZ

Dostupná položka Akce

[k]

[Zadat číslo na klávesnici]/
[Zadat číslo na klávesnici]

Napište telefonní číslo příjemce pomocí klávesnice.
Potvrďte stisknutím tlačítka [OK].

[Rychlá volba] Zvolte příjemce ze seznamu Rychlých voleb.

[Telefonní seznam] Vyberte příjemce z telefonního seznamu.

[Historie hovorů] Vyberte příjemce/telefonní číslo ze seznamu
historie volání.

[Zvolit text]

[Standardní] Stisknutím zobrazíte seznam standardních
textových zpráv.

[Individuální]/[Individuální]

Stisknutím zobrazíte seznam individuálních
textových zpráv.
Vlastní text lze vytvořit nebo upravit z nabídky
nastavení.

„Nastavení telefonu a textových zpráv.“ (str.
56)

[Odeslat] Stiskněte pro odeslání zprávy.
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NASTAVENÍ TELEFONU A TEXTOVÝCH ZPRÁV.
Nastavení telefonu

Nastavení telefonního systému Bluetooth® Hands-Free lze změnit podle preferencí uživatele.

Stiskněte [Telefon] na obrazovce menu Nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky Akce

[Připojení] Zobrazí se obrazovka Připojení. Je dostupné telefonní spojení, volba,
odstranění a další funkce.

„Nastavení připojení“ (str. 22)
[Rychlá volba] [Upravit] Záznamy pod položkou rychlého vytáčení lze upravit. Pro registraci nového

záznamu stiskněte [Přidat nový].
„Rychlá volba“ (str. 58)

[Odstranit vše] Odstraní všechny telefonní čísla z Rychlé volby.

[Telefonní seznam] [Stáhnout celý telefonní seznam] Všechna telefonní čísla uložená v telefonním seznamu mobilního telefonu
připojeného k vozidlu budou stažena naráz.

[Automatické stahování]/
[Automatické stahování]

Zapíná/vypíná automatické stahování telefonního seznamu z připojeného
mobilního telefonu.

[Sort Phonebook by] Změní seřazené pořadí kontaktů v telefonním seznamu.
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[Textová zpráva] [Textová zpráva] Zapíná/vypíná funkci textových zpráv.

[Zvuk textové zprávy] Zapíná/vypíná zvuk příchozí zprávy.

[Podpis] Zapíná/vypíná nastavení podpisu pro odchozí textové zprávy.

[Automatická odpověď] Zapíná/vypíná funkci automatické odpovědi na textové zprávy.

[Automatická textová odpověď] Zvolí textovou zprávu, která má být použita jako automatická odpověď.

[Upravit vlastní text] Vytvoří nebo upraví upravenou odpověď na textovou zprávu.

[Oznámení] [Pouze řidič] Když je tato položka zapnutá, upozornění na příchozí hovory se zobrazí pouze
na informačním displeji vozidla.

[Vyzváněcí tón] Vypne/zapne vyzváněcí tón vozidla.

[Automatické přidržení] Je-li tato položka zapnutá, příchozí telefonní hovor bude automaticky
přidržen.

INFO:

Nastavení telefonu je nefunkční, pokud je aktivní Apple CarPlay (pokud je ve výbavě) nebo Android Auto (pokud je ve výbavě).
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Nastavení hlasitosti
Lze upravit nastavení hlasitosti.

1. Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím pa-
nelu.

2. Stiskněte [Hlasitost].

K dispozici jsou následující položky nastavení hlasi-
tosti.

Položky nastavení Akce

[Vyzváněcí tón]
Upravuje hlasitost
vyzvánění příchozích
hovorů.

[Odchozí hovor]
Upravuje hlasitost
vyzvánění odchozích
hovorů.

INFO:

Nastavení hlasitosti najdete také na obrazovce me-
nu Nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

Rychlá volba

Zaregistrovat lze až 20 záznamů rychlé volby.

Záznamy Rychlé volby lze použít k rychlému prove-
dení hovoru či odeslání textové zprávy.

Registrace:

1. Dotkněte se položky [Telefon] na spouštěcím pa-
nelu.

2. Stiskněte položku [Rychlá volba].

3. Stiskněte [Upravit].

4. Stisknutím položky [Přidat nový] zaregistrujete
telefonní číslo do seznamu rychlé volby.

5. Vyberte způsob registrace.

Dostupné způsoby:

• [Kopírovat z historie volání]:

Telefonní číslo lze vybrat ze seznamů historie
hovorů [Vše], [Příchozí], [Odchozí] nebo
[Zmeškané].

• [Kopírovat z telefonního seznamu]:

Telefonní číslo lze vybrat z telefonního sezna-
mu.

• [Zadat číslo na klávesnici]/[Zadat číslo na klá-
vesnici]:

Telefonní číslo lze zadat ručně pomocí klá-
vesnice.

INFO:

Dostupné metody se mohou lišit podle podpory
mobilního telefonu.

6. Po výběru telefonního čísla se zobrazí obrazovka
s registrací. Zadejte telefonní číslo a upravte
vstupní informace podle potřeby.

7. Stisknutím tlačítka [OK] záznam uložte.

INFO:

• Záznamy Rychlé volby můžete registrovat ta-
ké v [Telefon] na obrazovce menu Nastavení.

„Nastavení telefonu“ (str. 56)

• Jestliže je zapnuta funkce [2 telefony najed-
nou], lze pro operaci vytáčení zvolit každý z
připojených telefonů.

„Nastavení Bluetooth® “ (str. 24)

PBF0029XZ
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Hlasová značka ( je-li součástí výbavy):

Pro každou z položek zaregistrovanou v seznamu
Rychlé volby lze nahrát hlasovou značku a použít ji
k vytáčení čísla hlasem.

Na registrační obrazovce Rychlé volby zvolte polož-
ku [Vztah/hlasová značka].

• Vyberte požadovaný vztah ze seznamu.

• Pro zapsání vaší originální hlasové značky se
dotkněte [Individualizovat]/[Individualizovat] a
pak [Nahrát].

INFO:

• Pro přehrání nahrané hlasové značky stiskněte
[Přehrát].

• Pro smazání hlasového popisku stiskněte [Od-
stranit].

PBF0037XZ

Telefon hands-free 59



POZN.:

60 Telefon hands-free



5 InformaceInformace

Informační menu...................................................................................... 62
Aktualizace systémového softwaru ( je-li
součástí výbavy) ............................................................................... 64

Služby NissanConnect ( jsou-li součástí výbavy pro
Evropu, Rusko a Ukrajinu) .................................................................. 65

Zásady ochrany osobních údajů služeb
NissanConnect .................................................................................. 66
Nabídky NissanConnect ............................................................. 66
Nastavení NissanConnect......................................................... 66

Služby NissanConnect Services powered by
SiriusXM™ (v případě Mexika).......................................................... 67

Předplatné služeb NissanConnect ..................................... 67
Důležité informace o přístupu ke službám
NissanConnect .................................................................................. 67
Funkce služeb NissanConnect .............................................. 68
Menu služeb NissanConnect .................................................. 70
Nouzová podpora ( je-li k dispozici).................................... 72

Nastavení služeb NissanConnect........................................ 73
Apple CarPlay ( je-li součástí výbavy) ........................................ 74

Kompatibilita....................................................................................... 75
Připojení zařízení iPhone............................................................ 75
Obsluha Apple CarPlay................................................................ 76
Nastavení Apple CarPlay ............................................................ 77
Omezení systému Apple CarPlay......................................... 78

Android Auto™ ( je-li součástí výbavy)...................................... 78
Kompatibilita....................................................................................... 78
Počáteční nastavení Android Auto..................................... 79
Obsluha Android Auto ................................................................. 79
Nastavení Android Auto.............................................................. 80
Omezení systému Android Auto.......................................... 81

Siri Eyes Free ( je-li součástí výbavy)........................................... 81
Požadavky............................................................................................. 81
Aktivace Siri Eyes Free.................................................................. 81
Používání Siri Eyes Free............................................................... 81



Informační obrazovka nastavuje nebo zobrazuje různé informace.

Pro zobrazení nabídky „Informace“ stiskněte <MENU> a pak se dotkněte [Informace] na spouštěcím panelu.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru. Položky na obrazovce nemusí za různých podmínek fungovat.

Položka nabídky Akce

[Oznámení] Zobrazí se seznam oznámení.
„Jak zobrazit a používat obrazovku HLAVNÍ MENU“ (str. 19)

[Vozidlo]/[Hlášení vozidla] [Eco Drive Report] Zobrazí obrazovku Eco Drive Report.

[NissanConnect Services] Zobrazí obrazovku nabídky NissanConnect Services.
„Služby NissanConnect ( jsou-li součástí výbavy pro Evropu, Rusko a
Ukrajinu)“ (str. 65)
„Služby NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (v případě
Mexika)“ (str. 67)

[Traffic Information] Zobrazí obrazovku s informacemi o dopravě.
„Zobrazení dopravních informací ( je-li součástí výbavy)“ (str. 107)[Premium Traffic]

[Kde jsem?] Zobrazí se jméno a vzdálenost další/předchozí ulice a další informace, které
udávají aktuální polohu vozidla. Zeměpisná šířka a zeměpisná délka aktuální
polohy vozidla je zobrazena vpravo dole.

[Sdílení údajů o počasí]/[Počasí
TomTom]

[Aktuální situace] Zobrazuje se informace o aktuálním počasí, hodinová anebo pětidenní
předpověď.
Lze potvrdit informace o počasí pro blízkou lokalitu, blízko cíle a vaše
preferované město nastavené jako Oblíbené město.
Mezi aktuální situací, hodinovou nebo pětidenní předpovědí počasí lze přepínat
dotykem položek [Aktuální], [Hodinová] nebo [5 dnů].
Blízké místo, blízké místo cíle a preferované město lze změnit dotykem na
[Blízké místo], [Blízké místo cíle] nebo [Oblíbené město]/[Oblíbené město].
Oblíbené město lze změnit dotknutím se [Změnit město].

[Hodinová předpověď počasí]

[Předpověď počasí na 5 dnů]

[Nastavení komunikace] Zapne/vypne přenos údajů o povětrnostních podmínkách TomTom.

INFORMAČNÍ MENU
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Položka nabídky Akce

[Systémové informace] [Informace o verzi] Zobrazí obrazovku s informacemi o verzi.

[Aktualizace softwaru] Software systému lze aktualizovat.
„Aktualizace systémového softwaru ( je-li součástí výbavy)“ (str. 64)

[Aktualizace mapy] Mapová data lze aktualizovat.
„Jak aktualizovat mapová data“ (str. 124)

[Informace o licenci]/[Informace o
licenci]

Zobrazí informace o licencích softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

[Poloha GPS] Zobrazí informace GNSS (Globální družicový polohový systém), jako je počet
satelitů, zeměpisná šířka/délka a přibližná nadmořská výška atd.

[Přenos dat vozidla] Když se dotknete [OK], přenos dat do společnosti NISSAN bude povolen.
Dotykem tlačítka [Odmítnout] deaktivujete některé funkce, například Premium
Traffic.

[Připojení chytrého telefonu] [Apple CarPlay] Zobrazuje obrazovku Apple CarPlay.
„Apple CarPlay ( je-li součástí výbavy)“ (str. 74)

[Android Auto] Zobrazuje obrazovku Android Auto.
„Android Auto™ ( je-li součástí výbavy)“ (str. 78)
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AKTUALIZACE SYSTÉMOVÉHO
SOFTWARU ( je-li součástí výbavy)

VAROVÁNÍ

PRO ZABRÁNĚNÍ VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ ČI SMRTI PŘI
AKTUALIZACI SYSTÉMOVÉHO SOFTWARU:

Jestliže se rozhodnete zaparkovat vozidlo v rám-
ci dosahu připojení Wi-Fi ( je-li ve výbavě), zapar-
kujte vozidlo na bezpečném, dobře větraném
místě s přístupem čerstvého vzduchu. Jestliže se
během aktualizace rozhodnete zaparkovat vozi-
dlo, udržujte je na dobře větraném místě, aby se
zamezilo vystavení oxidu uhelnatému. Nevde-
chujte výfukové plyny; obsahují oxid uhelnatý,
který je bezbarvý a bez zápachu. Oxid uhelnatý je
nebezpečný. Může způsobit bezvědomí nebo
smrt.

1. Aplikujte parkovací brzdu.

2. Po dobu aktualizace zůstávejte u vozidla.

3. Po dobu aktualizace nedovolte, aby ve vozidle
zůstávaly děti, domácí mazlíčci nebo osoby vy-
žadující asistenci.

POZNÁMKA:

Během procesu aktualizace softwaru není nutno,
aby bylo vozidlo zaparkováno. Jestliže se připo-
jení vozidla přes Wi-Fi ( je-li součástí výbavy) pře-
ruší, proces se obnoví po opětovném připojení
vozidla ke známému připojení Wi-Fi.

INFO:

• Systém upřednostňuje připojení k Wi-Fi ( je-li
součástí výbavy) před TCU (telematická řídicí
jednotka), když je k dispozici připojení k síti Wi-Fi.

• Pokud se komunikace přes síť uskutečňuje pro-
střednictvím chytrého telefonu, bude vám toto
účtováno samostatně.

• Velikost stahovaných dat aktualizace softwaru
se může pohybovat v rozmezí od 80 MB do
300 MB. Používáte-li pro připojení Wi-Fi svůj te-
lefon, může vám být ze strany telefonního ope-
rátora účtován poplatek za přenos dat. Připojte
se k bezpečné síti Wi-Fi WPA2, čímž se vyhnete
dalším poplatkům za telefonní data.

Postup aktualizace z vyskakovací
obrazovky
V případě splnění obou následujících podmínek sys-
tém informuje řidiče, že je k dispozici aktualizace
systémového softwaru, pomocí vyskakovací obra-
zovky.

• Je zvolen [Způsob aktualizace] [Automaticky].

„Postup aktualizace ze systémové
obrazovky“ (str. 65)

• Je k dispozici síťové připojení Wi-Fi ( je-li součástí
výbavy) nebo TCU (telematická řídicí jednotka)
( je-li součástí výbavy).

„Nastavení Wi-Fi ( je-li součástí výbavy)“
(str. 24)

1. Jakmile se zobrazí vyskakovací obrazovka s vý-
zvou řidiči, aby provedl aktualizaci systémového
softwaru, stáhněte aktualizace postupem podle
pokynů na obrazovce. Po dokončení stahování se
zobrazí další vyskakovací obrazovka.

2. Poté, co je aktualizace systémového softwaru
dokončena, umístěte spínač zapalování nebo
hlavní spínač do polohy OFF a nechte systém po
dobu 20 minut bez používání přepínačů na ovlá-
dacím panelu a na volantu. Umístěte spínač za-
palování nebo hlavní spínač do polohy ON a ak-
tualizovaný software bude k dispozici.

INFO:

• Aktualizace se nemusí projevit, pokud spínač za-
palování nebo hlavní spínač vrátíte zpět do po-
lohy ON dříve, než uplyne 20 minut.

• V některých případech lze aktualizace provádět
pouze prostřednictvím řídicí jednotky TCU (Tele-
matics Control Unit) ( je-li namontována).

• V některých případech se může vyskakovací
zpráva zobrazit, i když je v položce [Způsob ak-
tualizace] vybrána možnost [Ručně] ( je-li nasta-
vena).
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Postup aktualizace ze systémové
obrazovky

VAROVÁNÍ

Chcete-li provést aktualizaci systému, nejprve
zaparkujte vozidlo na bezpečném místě.

Aktualizace systémového softwaru lze stáhnout
ručně po síti Wi-Fi ( je-li součástí výbavy) nebo přes
TCU (telematická řídicí jednotka) ( je-li součástí vý-
bavy) ze systémové obrazovky.

1. Pokud chcete provést aktualizaci softwaru po-
mocí připojení WiFi ( je-li součástí výbavy), připojte
se k síti přes Wi-Fi.

„Nastavení Wi-Fi ( je-li součástí výbavy)“
(str. 24)

2. Stiskněte <MENU> ( je-li součástí výbavy).

3. Dotkněte se [Informace] na spouštěcím panelu a
poté se dotkněte [Informace o systému].

4. Dotkněte se možnosti [Aktualizace softwaru].

5. Dotkněte se [Spustit aktualizaci softwaru]. Zob-
razí se aktuální verze softwaru a datum poslední
kontroly.

INFO:

Pokud je [Způsob aktualizace] nastaven na [Au-
tomaticky], dostanete upozornění v případě, že
lze software aktualizovat.

6. Pro zahájení stahování a aktualizace systémo-
vého softwaru se dotkněte tlačítka [Stáhnout].

7. Poté, co je stažení systémového softwaru dokon-
čeno, umístěte spínač zapalování do polohy OFF
a nechte systém po dobu 20 minut bez používání
přepínačů na ovládacím panelu a na volantu.
Umístěte spínač zapalování nebo hlavní spínač
do polohy ON a aktualizovaný software bude k
dispozici.

INFO:

• Aktualizace se nemusí projevit, pokud spínač
zapalování nebo hlavní spínač vrátíte zpět do
polohy ON dříve, než uplyne 20 minut.

• Pokud aktualizace softwaru není nutná,
dotkněte se pro návrat na předchozí obrazov-
ku tlačítka [OK].

• V závislosti na modelech, specifikacích a ver-
zích softwaru lze stejnou operaci provést z
nabídky [Aktualizace systému]/[Aktualizace
systému] na obrazovce nabídky nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

Toto vozidlo má vestavěné komunikační zařízení
nazývané TCU (telematická řídicí jednotka). Komu-
nikační spojení mezi touto jednotkou a datovým
centrem Nissan poskytuje rozličné služby.

Pro Evropu:
Podrobnosti naleznete v aplikaci NissanConnect
Services a na portálu YOU+Nissan Owners' Portal.

Pro Rusko:
Aplikace NissanConnect Services není k dispozici ve
všech verzích. Rychlost provozu a fungování závisí
na rychlosti internetového připojení a modelu chyt-
rého telefonu. Funkce vzdáleného přístupu, aktuali-
zace map a funkce sledování jsou zdarma po dobu
3 let od data aktivace aplikace Nissan Connected
Services. Funkce historie jízd, asistenční služba Nis-
san Assistance jsou zdarma po dobu 7 let od data
aktivace aplikace Nissan Connected Services.

Služby jsou plně dostupné pouze na území Ruské
federace. Provoz služeb může být ovlivněn činností
poskytovatelů – dodavatelů doplňkových služeb a
mobilní sítě, aktivací systému ERA-GLONASS, atmo-
sférickými a topografickými podmínkami, polohou
vozidla a překážkami (např. mosty a budovami).
Fungování služeb mohou ovlivnit okolnosti vyšší
moci, technická a jiná opatření související s nespráv-
nou činností poskytovatelů – dodavatelů doplňko-
vých služeb. Uvedené okolnosti nejsou nedostat-
kem služeb. V případě ukončení vlastnictví vozu ne-
bo jeho pravidelného používání z jakýchkoli důvodů
je nutné zrušit spárování vašeho účtu s vozem a
vymazat vůz z vašeho účtu. Úplná pravidla použí-
vání služeb si přečtěte v provozní příručce. V pří-
padě nákupu vozu na trhu s náhradními díly vás
žádáme, abyste se obrátili na autorizovaného
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Příklad

SLUŽBY NISSANCONNECT
( jsou-li součástí výbavy pro
Evropu, Rusko a Ukrajinu)

Informace 65



prodejce Nissan a uzavřeli s ním smlouvu o zpraco-
vání osobních údajů, která zajistí plnou funkčnost
služeb.

Podrobnosti naleznete v aplikaci NissanConnect
Services a na webu https://www.nissan.ru

Pro Ukrajinu:
Podrobnosti získáte u prodejce NISSAN.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ SLUŽEB NISSANCONNECT
Předané osobní údaje budou uchovávány pouze po
dobu nezbytnou pro zpracování a poté budou vy-
mazány nebo anonymizovány.

Pro Evropu:
Veškeré další informace týkající se doby uchovávání
a ochrany vašich osobních údajů naleznete v pod-
mínkách, které jsou k dispozici v aplikaci NissanCon-
nect Services a na portálu YOU+Nissan Owners' Por-
tal.

Pro Rusko:
Veškeré další informace týkající se doby uchovávání
a ochrany vašich osobních údajů naleznete v pod-
mínkách, které jsou k dispozici v aplikaci NissanCon-
nect Services a na webu https://www.nissan.ru.

Pro Ukrajinu:
Jakékoli další informace týkající se doby uchovávání
a ochrany vašich osobních údajů získáte u prodejce
NISSAN.

NABÍDKY NISSANCONNECT
Na obrazovce NissanConnect Services se může
zobrazovat množství různých přijatých informací.
Tyto informace lze také oznámit systémem.

NASTAVENÍ NISSANCONNECT
Nastavení NissanConnect lze změnit.

1. Dotkněte se položky [Informace] na spouštěcím
panelu.

2. Stiskněte tlačítko [NissanConnect Services].

3. Stiskněte tlačítko [Nastavení Nissan Connect Ser-
vices].

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle
modelů, specifikací a verzí softwaru.

INFO:

K položce [NissanConnect Services] lze získat pří-
stup z položky [Nastavení] na spouštěcím panelu.

Položky
nastavení

Akce

[Nastavení
informačního
kanálu]

Zobrazí se obrazovka
Nastavení informačního
kanálu.

[Informace o ID
jednotky]

Zobrazí se obrazovka
Informace o ID jednotky.

[Resetovat všech.
nastav.
NissanConnect
Services.]

Všechna nastavení aplikace
NissanConnect Services
budou obnovena na výchozí
nastavení.

[Nastavení
Správce utajení]

Umožňuje vám přijmout
nebo odmítnout nastavení
správce utajení.

INFO:

Co se děje, když je správce utajení zapnutý?

Když je správce utajení zapnutý (odmítnutím sys-
tému NissanConnect Services při zapínání vašeho
vozidla nebo prostřednictvím nastavení systému
NissanConnect Services), vaše data nebudou zpra-
covávána pro účely související se systémem Nissan-
Connect Services. Mohou však být zpracovávána
pro účely jiných služeb, než je NissanConnect Servi-
ces, které mohou být (i) buď povinné ( jako je eCall v
Evropě nebo Glonass v Rusku), (ii) které jste si mohli
aktivovat nezávisle a ručně ( jako je bCall, služba
vrátného, tlačítko spolujezdce) nebo (iii) týkající se
služeb, ke kterým jste se zaregistrovali a zůstávají
aktivované pro vaši bezpečnost (SVT, oznámení krá-
deže/vloupání).
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PŘEDPLATNÉ SLUŽEB
NISSANCONNECT
Pro používání služeb NissanConnect je nutné před-
platné. Podrobnosti o předplatném najdete na por-
tálu Nissan Owner Portal nebo u prodejce Nissan
Mexicana.

Služby NissanConnect jsou nabízeny společností Si-
riusXMTM nebo jinými prodejci třetích stran v sou-
ladu s podmínkami a zásadami ochrany osobních
údajů uvedenými ve smlouvě o předplatném.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘÍSTUPU
KE SLUŽBÁM NISSANCONNECT
Dostupnost funkcí závisí na modelu vozidla, úrovni
výbavy, balení a volitelné výbavě. Může být vyžado-
váno kompatibilní připojené zařízení a dostupnost
funkcí může záviset na schopnostech zařízení.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze připoje-
ného zařízení. Pozdní dostupnost některých funkcí.

Řízení je vážná věc, která vyžaduje vaši plnou po-
zornost. Funkce a připojená zařízení používejte
pouze v bezpečných a legálních případech. Některé
funkce, včetně automatického upozornění na ne-
hodu a SOS, jsou závislé na provozuschopnosti tele-
matického zařízení, jeho schopnosti připojit se k
bezdrátové síti, dostupnosti kompatibilní bezdráto-
vé sítě, navigačních mapových dat a příjmu signálu
GNSS, jejichž absence může omezit nebo znemož-
nit spojení s oddělením péče o zákazníky nebo při-
jetí podpory. Mapy GNSS nemusí být ve všech ob-
lastech podrobné nebo nemusí odrážet aktuální
stav silnic. Nikdy neprogramujte GNSS během jízdy.
Funkce dálkového spouštění motoru a dálkového

houkání používejte pouze v souladu se zákony,
předpisy a nařízeními platnými v místě vašeho vozi-
dla.

Některé služby a funkce poskytují nezávislé spo-
lečnosti, které společnost NISSAN nemá pod kon-
trolou. Pokud poskytovatel služeb ukončí nebo
omezí služby nebo funkce, mohou být služby ne-
bo funkce pozastaveny nebo ukončeny bez před-
chozího upozornění nebo bez odpovědnosti vůči
společnosti NISSAN nebo jejím partnerům či zá-
stupcům. Služby a funkce mohou vyžadovat kom-
patibilní mobilní síť poskytovanou nezávislými spo-
lečnostmi, které společnost NISSAN ani její partneři
či zástupci nemají pod kontrolou. Síla signálu mobil-
ní sítě se může lišit a nemusí být dostupná ve všech
oblastech nebo v každém okamžiku. Služby a funk-
ce nemusí fungovat, pokud je mobilní síť nedostup-
ná, omezená nebo ukončená. Společnost NISSAN a
její partneři nebo zástupci nenesou odpovědnost
za související náklady nebo jiné změny třetích stran,
které mohou být nutné pro další provoz z důvodu
nedostupnosti, omezení nebo ukončení mobilní sí-
tě (včetně výměny/upgradu zařízení, pokud je k dis-
pozici, nebo roamingových poplatků v alternativ-
ních sítích). Technologie se vyvíjí a změny prováděné
nezávislými společnostmi nejsou pod kontrolou
společnosti NISSAN ani jejích partnerů či zástupců.

Pro získání celého souboru funkcí a služeb může
být vyžadována registrace, souhlas vlastníka,
osobní identifikační číslo (PIN) a smlouva o předplat-
ném. Zkušební období (pokud je to relevantní) začí-
ná dnem nákupu nebo pronájmu nového vozidla
NISSAN. Zkušební období se může kdykoli změnit a
může být předčasně ukončeno bez předchozího
upozornění. Požadované předplatné může být pro-

dáváno samostatně pro každou dostupnou funkci
nebo službu po skončení zkušebního období a mů-
že pokračovat, dokud nezavoláte poskytovateli slu-
žeb a nezrušíte jej. Mohou být účtovány náklady na
instalaci, jednorázový aktivační poplatek, další po-
platky a daně. Poplatky a program se mohou změ-
nit. V některých oblastech mohou funkce podléhat
věkovým omezením. Předplatné se řídí smlouvou o
předplatném, podmínkami a prohlášeními o ochra-
ně osobních údajů poskytovatele služeb, které jsou
k dispozici na webových stránkách poskytovatele
služeb.

Služby NissanConnect představují soubor bezpeč-
nostních a komfortních služeb, které přinášejí ino-
vace do vaší každodenní jízdy.

Vaše vozidlo může být vybaveno připojenými
funkcemi a službami NissanConnect, jako je
nouzové volání SOS, automatické upozornění na
kolizi, Wi-Fi, vzdálené služby, navigace, Bluetooth®
a další. Kompletní informace o funkcích a
službách NissanConnect naleznete v uživatelské
příručce k vozidlu NissanConnect na adrese
www. nissan.com.mx/nissan-connect.

Často kladené otázky naleznete na
adrese www.nissan.com.mx/nissan-connect.

Podrobné informace o službách NissanConnect
nebo registraci vozidla naleznete na adrese
www. nissan.com.mx/nissan-connect.

Chcete-li se zaregistrovat do služeb NissanConnect,
vytvořte si účet nebo se přihlaste do portálu Nissan
Owner Portal pomocí identifikačního čísla vozidla
(VIN). Na kartě Služby NissanConnect vyberte čer-
vené tlačítko vedle položky Spravovat předplatné.
Při registraci do služeb NissanConnect postupujte

SLUŽBY NISSANCONNECT SERVICES POWERED BY SIRIUSXM™ (v
případě Mexika)
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podle pokynů. Poté si stáhněte doprovodnou apli-
kaci NissanConnect Services a přihlaste se do ní po-
mocí svého ID a hesla na portálu Nissan Owner
Portal.

Některé z dostupných služeb NissanConnect zahr-
nují:

• Automatické upozornění na kolizi ( je-li k dis-
pozici):

Službu, která vytváří automatické spojení mezi
vozidlem a specialistou na živé reakce, pokud se
vozidlo stalo účastníkem nehody, která byla na-
tolik závažná, že došlo k aktivaci airbagů.

• Tísňové volání ( je-li k dispozici):

Spojí vás se specialistou, který vám pomůže s
vysláním záchranné služby na místo, kde se vo-
zidlo nachází. Chcete-li tuto funkci použít, stisk-
něte tlačítko nouzového volání (SOS) na stropní
konzole. Tlačítko tísňového volání (SOS) by se
mělo používat pouze v nouzových situacích ne-
bo v kombinaci s funkcí silniční asistence (po-
kud je jí vozidlo vybaveno), je-li to opodstatně-
né.

• Wi-Fi Hotspot ( je-li k dispozici):

Umožňuje připojit k vozidlu až sedm zařízení a
přistupovat k internetu, pokud je aktivní před-
platné poskytovatele služeb.

FUNKCE SLUŽEB NISSANCONNECT
Služby NissanConnect poskytují různé typy infor-
mací a služeb prostřednictvím připojení vašeho vo-
zidla k datovému centru služeb NissanConnect a
centru odpovědí služeb NissanConnect pomocí ří-
dicí jednotky TCU (Telematics Control Unit) instalo-
vané ve vašem vozidle.

Vaše vozidlo může být vybaveno připojenými
funkcemi a službami NissanConnect, jako je
nouzové volání SOS, automatické upozornění na
kolizi, vzdálené služby, navigace, Wi-Fi, Bluetooth®
a další. Kompletní informace o funkcích, registraci
a službách NissanConnect najdete na adrese
www.nissan.com.mx/connect.

VAROVÁNÍ

• Upozorňujeme, že službu automatického
upozornění na kolizi ( je-li ve výbavě) a funkci
tísňového volání ( je-li ve výbavě) nelze použít
za následujících podmínek:

– Tísňové funkce a služby nebudou k dispo-
zici bez placeného předplatného službám
NissanConnect Services.

– Síťový systém NissanConnect Services je
vypnut.

– Vozidlo se pohybuje mimo oblast služeb,
kde je k systému připojena telematická ří-
dicí jednotka (TCU).

– Vozidlo je mimo oblast s příjmem služeb
mobilní sítě.

– Vozidlo je na místě se špatným příjmem
signálu, například v tunelu, v podzemních
parkovacích garážích, za budovami nebo
v horské oblasti.

– Linka je obsazena.

– Jednotka TCU (telematická řídicí jednotka)
nebo jiné systémy vašeho vozidla nepra-
cují správně.

– V závislosti na závažnosti kolize a/nebo
mimořádné události nemusí být možné
uskutečnit tísňové volání.

• Rádiové vlny by mohly negativně ovlivnit
elektrické zdravotnické zařízení. Osoby, které
používají kardiostimulátor by měly před pou-
žíváním systému kontaktovat výrobce zaříze-
ní a dotázat se na možné účinky.

• V horní prostřední části přístrojového panelu
je nainstalovaná anténa jednotky TCU (tele-
matická řídicí jednotka). Cestující by se k an-
téně neměl přibližovat více, než nakolik to po-
voluje výrobce kardiostimulátoru. Rádiové vl-
ny z TCU antény by mohly při použití systému
NissanConnect Services negativně ovlivnit
funkci kardiostimulátoru.

INFO:

• Funkce služeb NissanConnect jsou závislé na re-
gistraci předplatného a provozuschopnosti
telematického zařízení, mobilním připojení, da-
tech navigačních map a příjmu signálu GNSS.
Platí podmínky smlouvy o předplatném služeb
NissanConnect.
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• Pro využívání služeb NissanConnect je nutná re-
gistrace. Služby, jaké lze přijímat, se liší podle plá-
nu, k němuž jste registrováni.

• Všechny služby jsou po zkušební dobu bezplat-
né.

• Po uplynutí zkušební doby již nebude používání
služby bezplatné.

• Zákony v některých oblastech mohou zakazo-
vat použití prvku „Text-to-Speech“ (čtení texto-
vých zpráv). Před použitím této funkce zkontro-
lujte místní směrnice.

Vaše vozidlo může být vybaveno funkcemi Nissan-
Connect Services, jako je nouzové volání SOS, auto-
matické upozornění na kolizi, Wi-Fi, vzdálené služby,
navigace, Bluetooth® a další. Služby NissanConnect
mohou být aktualizovány. Nejnovější podrobné in-
formace jsou k dispozici na následujících webových
stránkách nebo na lince podpory.

Webové stránky služby NissanConnect:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákaznické podpory:
800 9647726

• Automatické upozornění na kolizi ( je-li k dis-
pozici):

Řídicí jednotka TCU (Telematics Control Unit) v
případě nehody dostatečně závažné na to, aby
se aktivoval některý z airbagů ve vozidle, auto-
maticky generuje signál do centra odezvy slu-
žeb NissanConnect. Na základě signálu obdrží
specialista na zásahy informace o poloze vozi-
dla a o zákazníkovi a v souladu se stanovenými
zásadami a postupy informuje příslušné orgá-
ny.

• Tísňové volání ( je-li k dispozici):

Funkce tísňového volání poskytuje pomoc v
nouzi spojením se specialistou na tísňové volá-
ní. V případě nouze můžete tuto funkci použít
stisknutím tlačítka nouzového volání SOS ve vo-
zidle. Specialista na zásahy poskytuje různou
pomoc v závislosti na situaci.

„Nouzová podpora ( je-li k dispozici)“ (str.
72)

• Připojení k silniční asistenci ( je-li k dispozici):

Silniční asistence vám umožňuje získat pomoc
od specialisty na silniční asistenci v případě jiné
než nouzové události, která vyžaduje odtaho-
vou službu nebo pomoc třetí strany. Službu lze
vyvolat dotykem tlačítka [Zavolat asistenci Nis-
san] nebo [m] ( je-li k dispozici) na obrazovce.

„Připojení k interaktivní hlasové nabídce“
(str. 71)

Silniční asistenci lze v odůvodněných případech
využít také v kombinaci s asistenční službou pro
případ nouze.

„Nouzová podpora ( je-li k dispozici)“ (str.
72)

Upozornění pro uživatele telefonu s
hands-free Bluetooth®
Systém Bluetooth® Hands-Free Phone System bu-
de deaktivován a nebude možné přijímat telefonní
hovory, dokud bude vozidlo připojeno ke službám
NissanConnect Response Specialists nebo k pra-
covníkům tísňové podpory v centru NISSAN
Response Center.

Důvodem je zabránit tomu, aby specialisté na ode-
zvu služeb NissanConnect a pracovníci tísňové pod-
pory služeb NissanConnect byli přerušováni přícho-
zími hovory. Příchozí telefonní hovory přijaté v době,
kdy je vozidlo připojeno k servisnímu středisku, ne-
budou uvedeny v historii hovorů systému
Bluetooth® Hands-Free Phone System. Tyto přícho-
zí hovory však mohou být v závislosti na možnos-
tech mobilního telefonu uvedeny v historii hovorů.
Po přerušení komunikace se specialistou na odezvu
služeb NissanConnect nebo s pracovníky tísňové
podpory služeb NissanConnect zkontrolujte historii
příchozích hovorů na svém mobilním telefonu,
jakmile to bude bezpečné.

Předplatné služby
Je nutné samostatně zakoupené předplatné služeb
NissanConnect. Podrobné informace získáte u pro-
dejce NISSAN nebo na těchto webových stránkách
služeb NissanConnect:
www.nissan.com.mx/nissan-connect.

INFO:

Jestliže vozidlo vlastní jiná osoba a bylo prodáno,
registraci k této službě je třeba zrušit a veškerá data
uložená v zařízení musí být vymazána.
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Tipy pro obsluhu

VAROVÁNÍ

• Služby NissanConnect používejte po zastave-
ní vozidla na bezpečném místě. Pokud musíte
služby NissanConnect používat během jízdy,
dbejte neustále zvýšené opatrnosti, abyste se
mohli plně věnovat provozu vozidla.

• Jestliže se během hovoru se službou Nissan-
Connect nejste schopni plně soustředit na ří-
zení vozidla, zastavte vozidlo na bezpečném
místě u silnice.

• Nepoužívejte služby NissanConnect, pokud je
motor nebo systém e-POWER vypnutý. Mohlo
by dojít k vybití baterie vozidla (12voltové ba-
terie).

• Služby NissanConnect nelze používat za ná-
sledujících podmínek:

– Platnost předplatného služeb NissanCon-
nect vypršela.

– Vozidlo je mimo oblast s příjmem služeb
mobilní sítě.

– Vozidlo je na místě se špatným příjmem
signálu, například v tunelu, v podzemních
parkovacích garážích, za budovami nebo
v horské oblasti.

– Linka je obsazena.

– Jednotka TCU (telematická řídicí jednotka)
nebo jiné systémy vašeho vozidla nepra-
cují správně.

– Síťový systém NissanConnect Services je
vypnut.

• Komunikace s datovým centrem služeb Nis-
sanConnect je spojena s režimem datové ko-
munikace a může způsobovat občasné potí-
že s příjmem signálu a oblast příjmu signálu
může být ve srovnání s běžnými mobilními te-
lefony omezená.

• Při hovoru s kontaktním specialistou Nissan-
Connect můžete slyšet cvakání nebo vyne-
chávání. Jedná se o přepínání zón připojení a
nejedná se o závadu.

• V závislosti na použité lince se může hlasitost
snížit. Upravte si hlasitost, jak potřebujete.

• Přijímané zvuky mohou být zkreslené nebo
šum z prostředí může znít jako hlasy davu. Je
to způsobené používáním digitální linky a ne-
jedná se o závadu.

• Když budete mluvit s kontaktním specialistou
NissanConnect, možná uslyšíte z reprodukto-
ru vlastní hlas, což je způsobeno rušením sítě.
Když k tomu dojde, připojte linku znovu po
několika minutách nebo na jiném místě.

• Toto vozidlo má vestavěné komunikační
zařízení nazývané TCU (telematická řídicí
jednotka). Komunikační spojení mezi touto
jednotkou a datovým centrem služeb
NissanConnect umožňuje poskytovat různé
služby. Když se systém připojí k datovému
centru služeb NissanConnect, zobrazí se na

obrazovce ikona antény. Službu používejte na
místě, kde se na obrazovce objeví symbol
dobrého příjmu signálu.

m: Když je příjem signálu dobrý

m: Když je příjem signálu špatný

• Služby NissanConnect využívají ke komunika-
ci jednotku TCU (telematická řídicí jednotka).
Datové centrum NissanConnect může být ne-
dostupné i tehdy, když je síla signálu komuni-
kačního modulu vestavěného ve vozidle dob-
rá. Nejedná se o závadu. Zkuste systém použít
znovu po několika minutách.

MENU SLUŽEB NISSANCONNECT
Na obrazovce NissanConnect Services se může
zobrazovat množství různých přijatých informací.
Tyto informace lze také oznámit systémem.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a potom se dotkněte
tlačítka [Info].

2. Stiskněte tlačítko [NissanConnect Services].

3. Vyberte položku na obrazovkách nabídky služeb
NissanConnect.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na mo-
delech, specifikacích a verzích softwaru. Položky na
obrazovce nemusí za různých podmínek fungovat.
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Dostupné
položky

Obsah

[Zavolat
asistenci
Nissan]

Systém se připojí k centru
služeb NissanConnect. K
podpoře svého řízení máte k
dispozici různé služby, když
budete využívat interaktivní
hlasové menu.

„Připojení k interaktivní
hlasové nabídce“ (str.
71)

[Historie] Přístup ke zprávám odeslaným
do vozidla z datového centra
služeb NissanConnect.

„Historie“ (str. 71)
[Nastavení
Nissan Connect
Services]

Nastavení služeb
NissanConnect lze změnit.

„Nastavení služeb
NissanConnect“ (str. 73)

Připojení k interaktivní hlasové nabídce
Pomocí interaktivního hlasového menu jsou k dis-
pozici různé služby na podporu řízení. Další infor-
mace naleznete na webových stránkách služeb Nis-
sanConnect nebo na lince zákaznické podpory Nis-
sanConnect.

Webové stránky služby NissanConnect:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákaznické podpory:
800 9647726

1. Stiskněte <MENU> a pak se dotkněte [Informace]
na spouštěcím panelu.

2. Stiskněte tlačítko [NissanConnect Services].

3. Dotkněte se [Zavolat asistenci Nissan].

4. Systém se připojí k centru služeb NissanConnect
a zobrazí se nabídky. Vyslovte preferovanou
možnost.

INFO:

• Jakmile zvolíte [Zavolat asistenci Nissan], může
chvíli trvat, než systém iniciuje připojení, což zá-
visí na technickém prostředí a na tom, zda je
jednotku TCU (telematická řídicí jednotka) pou-
žívají i jiné služby.

• Aby nedošlo k odpojení vedení, nevypínejte mo-
tor ani systém e-POWER.

• K interaktivní hlasové nabídce služeb Nissan-
Connect se můžete připojit také dotykem tla-
čítka [m] ➀ ( je-li k dispozici) na mapě.

Historie
Zobrazí se zprávy přijaté z datového centra služeb
NissanConnect.

1. Stiskněte tlačítko <MENU> a potom se dotkněte
tlačítka [Info].

2. Stiskněte tlačítko [NissanConnect Services].

3. Stiskněte [Historie].

4. Zobrazí se seznam zpráv. Dotkněte se prefero-
vané zprávy ze seznamu.

INFO:

• Dotykem tlačítka [Stop] během komunikace s
datovým centrem služeb NissanConnect zruší-
te připojení.

• Když během stahování dojde k přerušení komu-
nikace vlivem slabých komunikačních podmí-
nek, zobrazí se zpráva. Stiskněte [Ano] pro opě-
tovné spuštění přenosu.

• Zákony v některých oblastech mohou zakazo-
vat použití prvku „Text-to-Speech“ (čtení texto-
vých zpráv). Před použitím této funkce zkontro-
lujte místní směrnice.

• Některé termíny, jako osobní jména, místní ná-
zvy, zvláštní termíny, symboly apod. nemusejí
být vyslovena správně. Nejde o chybnou funkci.

• Systém přeruší hlášení, pokud je přerušeno hla-
sovými pokyny navigačního systému ( je-li jím
vybaven). Jakmile hlasové navádění skončí, sys-
tém znovu spustí hlášení.

5GB0697XZ
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• Když systém vydává hlášení, lze hlasitost upra-
vit otáčením <VOL/m>/<VOLUME/m>.

• Vybraný obsah bude oznámený systémem bě-
hem řízení vozidla, nebo si jej můžete přečíst na
displeji, až bude vozidlo zaparkované.

• Nastavení obsahu lze provést pomocí webové
stránky služeb NissanConnect.

Další informace naleznete na webových strán-
kách služeb NissanConnect nebo na lince zá-
kaznické podpory NissanConnect.

Webové stránky služby NissanConnect:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákaznické podpory:
800 9647726

NOUZOVÁ PODPORA ( je-li k
dispozici)
Služby NissanConnect poskytují různé služby, které
pomáhají řešit nouzové situace předplaceného vo-
zidla a řidiče.

Například v případě nemoci nebo vážného zranění
můžete vyhledat pomoc stisknutím tlačítka tísňo-
vého volání (SOS) ve vozidle a připojit se k centru
služeb NissanConnect Response Center. Kontaktní
centrum NissanConnect Services může prostřed-
nictvím GNSS určit polohu vozidla a informace bu-
dou podle potřeby odeslány policii nebo jiným or-
gánům.

Informace o dalších službách nouzové podpory Nis-
sanConnect Services naleznete na webových strán-
kách služeb NissanConnect nebo na lince zákaz-
nické podpory NissanConnect.

Webové stránky služby NissanConnect:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákaznické podpory:
800 9647726

VAROVÁNÍ

• Upozorňujeme, že službu automatického
upozornění na kolizi ( je-li ve výbavě) a funkci
tísňového volání nelze použít za následujících
podmínek:

– Tísňové funkce a služby nebudou k dispo-
zici bez placeného předplatného službám
NissanConnect Services.

– Síťový systém NissanConnect Services je
vypnut.

– Vozidlo se pohybuje mimo oblast služeb,
kde je k systému připojena telematická ří-
dicí jednotka (TCU).

– Vozidlo je mimo oblast s příjmem služeb
mobilní sítě.

– Vozidlo je na místě se špatným příjmem
signálu, například v tunelu, v podzemních
parkovacích garážích, za budovami nebo
v horské oblasti.

– Linka je obsazena.

– Jednotka TCU (telematická řídicí jednotka)
nebo jiné systémy vašeho vozidla nepra-
cují správně.

– V závislosti na závažnosti kolize a/nebo
mimořádné události nemusí být možné
uskutečnit tísňové volání.

• Před stisknutím tlačítka nouzového volání
(SOS) zaparkujte vozidlo na bezpečném mís-
tě a zatáhněte parkovací brzdu.

• Tuto službu používejte jen v nouzových situa-
cích. Při neoprávněném využití této služby
může být účtována pokuta.

• Rádiové vlny by mohly negativně ovlivnit
elektrické zdravotnické zařízení. Osoby, které
používají kardiostimulátor by měly před pou-
žíváním systému kontaktovat výrobce zaříze-
ní a dotázat se na možné účinky.

• V horní prostřední části přístrojového panelu
je nainstalovaná anténa jednotky TCU (tele-
matická řídicí jednotka). Cestující by se k an-
téně neměl přibližovat více, než nakolik to po-
voluje výrobce kardiostimulátoru. Rádiové vl-
ny z TCU antény by mohly při použití systému
NissanConnect Services negativně ovlivnit
funkci kardiostimulátoru.
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Nouzové volání

Tlačítko tísňového volání (SOS) se nachází v blíz-
kosti světelné mapy.

1. Stiskněte tlačítko tísňového volání (SOS).

2. Po spojení hovoru hovořte se zásahovým speci-
alistou.

Pokud chcete tísňové volání zrušit, stiskněte a ně-
kolik sekund podržte tlačítko tísňového volání (SOS).

INFO:

• Pokud je na tlačítku tísňového volání (SOS) kryt,
nejprve jej otevřete.

• Po stisknutí tlačítka tísňového volání (SOS) mů-
že v závislosti na technickém prostředí a na tom,
zda je řídicí jednotka TCU (Telematika) využívána
jinými službami, nějakou dobu trvat, než systém
naváže spojení.

• Kontrolka nad tlačítkem tísňového volání (SOS)
ukazuje připravenost systému nouzové podpo-
ry. Pokud kontrolka svítí červeně, stisknutím tla-
čítka tísňového volání (SOS) se vozidlo nepřipojí
k zásahové jednotce.

Při připojení k centru odezvy služeb NissanCon-
nect kontrolka bliká.

• I když se kontrolka rozsvítí, připojení k centru
odezvy služeb NissanConnect nemusí být mož-
né. Pokud k tomu dojde v nouzové situaci, kon-
taktujte úřady jinými prostředky.

• Aby nedošlo k odpojení vedení, nevypínejte mo-
tor ani systém e-POWER.

NASTAVENÍ SLUŽEB
NISSANCONNECT
Nastavení služeb NissanConnect lze změnit.
Dostupné nabídky se mohou lišit v závislosti na mo-
delech, specifikacích a verzích softwaru. Nabídky na
obrazovce nemusí za různých podmínek fungovat.

1. Stiskněte <MENU>.

2. Dotkněte se položky [Informace] na spouštěcím
panelu.

3. Stiskněte tlačítko [NissanConnect Services].

4. Stiskněte tlačítko [Nastavení Nissan Connect
Services].

INFO:

Do položky [Nastavení Nissan Connect Services] lze
také vstoupit z nabídky [NissanConnect Services] na
obrazovce nastavení.

„Nabídka nastavení“ (str. 20)

PBH0130XZ

Typ A

PBH0138X

Typ B
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VAROVÁNÍ

• Zastavte vozidlo na bezpečném místě, akti-
vujte parkovací brzdu a teprve pak připojte
iPhone k vozidlu nebo začněte připojený
iPhone nastavovat.

• Jestliže se během používání Apple CarPlay
nejste schopni plně soustředit na řízení vozi-
dla, zastavte vozidlo na bezpečném místě u
silnice.

Apple CarPlay můžete používat po připojení kom-
patibilního iPhonu k vozidlu pomocí kabelu USB ne-
bo bezdrátově (pokud je jím vozidlo vybaveno).

S aplikací Apple CarPlay lze systém vozidla používat
k zobrazení a ovládání některých funkcí telefonu
iPhone. Aplikace Apple CarPlay nabízí funkci Siri, kte-
ré umožňuje ovládání pomocí hlasových příkazů. Na
stránce apple.com naleznete informace o dostup-
ných funkcích a zásadách ochrany osobních údajů
Apple.

Některé informace vozidla (např. poloha a rychlost)
mohou být sdíleny s vaším zařízením, když se pou-
žívá Apple CarPlay. Používání Apple CarPlay může
poskytovatel telefonních služeb zpoplatnit.

Menu Akce

[Sdílení údajů o
vozidle]

[Sdílet informace o
vozidle]

Zapnutí/vypnutí funkce sdílení informací o vozidle.

[Odstranit sdílené
informace o vozidle]

Odstraní sdílená informace o vozidle.

[Informace o ID jednotky] Zobrazí informace o ID jednotky, ID TCU (telematické řídicí
jednotky), ID SIM a VIN kód, které jsou potřeba k registraci uživatele.

[Resetovat všech. nastav. NissanConnect
Services.]

Všechna nastavení aplikace NissanConnect Services budou
obnovena na výchozí nastavení.

[Nastavení přenos dat vozidla] Když se dotknete tlačítka [OK], povolí se přenos dat do datového
centra služeb NissanConnect. Dotykem tlačítka [Odmítnout]
deaktivujete služby NissanConnect, Premium Traffic atd.

APPLE CARPLAY ( je-li součástí
výbavy)
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KOMPATIBILITA
Kompatibilní zařízení naleznete na webové stránce
společnosti Apple.

INFO:

• V některých zemích nemusí některé telefony
iPhone podporovat systém Apple CarPlay.

• Pro nejlepší výsledky vždy aktualizujte své zaří-
zení na nejnovější verzi softwaru.

• Apple CarPlay nahradí vaše funkce Bluetooth®
audia a Bluetooth® hands-free telefonu.

• Menu telefonu a přístup k připojenému telefonu
prostřednictvím systému rozpoznávání hlasu
( je-li součástí výbavy) budou deaktivovány, když
je připojena aplikace Apple CarPlay. Chcete-li
přistoupit ke svému telefonu, použijte funkci Siri
nebo vyberte ikonu telefonu na horní obrazov-
ce menu Apple CarPlay.

• Pokud nastavíte cíl navádění k cíli pomocí Apple
CarPlay, zruší se předchozí nastavení trasy v na-
vigačním systému NissanConnect ( je-li jím vozi-
dlo vybaveno).

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ IPHONE
Tento systém podporuje bezdrátový systém Apple
CarPlay (pokud je jím vybaven). Pro bezdrátové při-
pojení Apple CarPlay musí být před zahájením pro-
vozu systému ve vozidle k dispozici síť Bluetooth® a
Wi-Fi.

„Nastavení zařízení“ (str. 22)

„Nastavení Wi-Fi“ (str. 25)

INFO:

V závislosti na zařízení a verzi firmwaru iPhonu ne-
lze používat bezdrátové Apple CarPlay (pokud je jím
zařízení vybaveno).Vždy aktualizujte zařízení na nej-
novější verzi softwaru.

Připojení pomocí kabelu USB

INFO:

Chcete-li iPhone připojit k zabudovanému systému
vozidla, doporučujeme použít kabel Apple Lightning
(s certifikátem Mfi), který byl dodán s vaším telefo-
nem iPhone.

1. Připojte iPhone k portu připojení USB.

„Port připojeníUSB (Universal Serial Bus)“
(str. 29)

2. V závislosti na nastavení se zobrazí spouštěcí in-
formační obrazovka. Dotkněte se [Ano] a začně-
te používat Apple CarPlay.

3. Spustí se Apple CarPlay a zobrazí se obrazovka
Apple CarPlay.

4. Pokud se na iPhonu zobrazí oznámení, vyberte,
zda chcete použít bezdrátové připojení ( je-li k
dispozici). Jakmile v oznámení povolíte bezdrá-
tové připojení Apple CarPlay (pokud je k dispo-
zici), Apple CarPlay se od příště automaticky
spustí bezdrátově.

Bezdrátové připojení ( je-li k dispozici)
1. Připojte iPhone k palubnímu systému přes Blue-

tooth®.

„Nastavení zařízení“ (str. 22)

INFO:

Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth®
a Apple CarPlay nebo Android Auto není aktivní,
můžete stisknutím a podržením <m> na volan-
tu zobrazit obrazovku Connections.

2. V závislosti na nastavení se zobrazí spouštěcí in-
formační obrazovka. Dotkněte se [Ano] a začně-
te používat Apple CarPlay.

3. Na iPhonu se zobrazí oznámení. Vyberte, zda
chcete použít bezdrátové připojení.

INFO:

Pokud zvolíte možnost nepoužívat bezdrátové
připojení, bude iPhone připojen jako zařízení
Bluetooth®.

4. Spustí se bezdrátové Apple CarPlay a zobrazí se
obrazovka Apple CarPlay.
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INFO:

Pokud je připojení Wi-Fi na obrazovce nastavení Wi-
Fi vypnuté, zobrazí se oznámení. Chcete-li používat
bezdrátovou službu Apple CarPlay, dotkněte se tla-
čítka [Ano].

„Nastavení Wi-Fi“ (str. 25)

Tipy pro obsluhu

• Jestliže nechcete při každé aktivaci Apple Car-
Play zobrazit spouštěcí informační obrazovku,
dotkněte se položky [Příště se již neptat]/[Příště
se již neptat] na spouštěcí informační obrazov-
ce. Při další aktivaci Apple CarPlay se spouštěcí
informační obrazovka nezobrazí. V menu nasta-
vení Apple CarPlay lze nastavit, aby se spouštěcí
informační obrazovka znovu zobrazovala.

„Nastavení Apple CarPlay“ (str. 77)

• Při používání bezdrátového systému Apple Car-
Play ( je-li jím vozidlo vybaveno) se aktualizace
map zastaví.

• Při aktivaci bezdrátového připojení Apple Car-
Play ( je-li ve výbavě) může dojít k přerušení spo-
jení s jiným zařízením Bluetooth®.

• Po navázání bezdrátového připojení ( je-li k dis-
pozici) se Apple CarPlay příště automaticky při-
pojí bezdrátově.

• Bezdrátový systém Apple CarPlay ( je-li ve výba-
vě) využívá síť Wi-Fi. Po připojení palubního sys-
tému k síti Wi-Fi se připojení Bluetooth® s bez-
drátově připojeným zařízením Apple CarPlay
( je-li ve výbavě) odpojí.

• Pokud připojíte iPhone, který používá bezdrá-
tový systém Apple CarPlay ( je-li jím vybaven),
pomocí kabelu USB, systém ve vozidle zajistí na-
pájení iPhonu.

• Pokud se bezdrátový systém Apple CarPlay ( je-li
jím zařízení vybaveno) nespustí automaticky,
dotkněte se tlačítka [m] na obrazovce nasta-
vení zařízení.

„Nastavení zařízení“ (str. 22)

• Pokud používáte Apple CarPlay nebo Android
Auto, nelze spustit Apple CarPlay s druhým iPho-
nem. Chcete-li používat Apple CarPlay s druhým
iPhonem, odpojte aktuální zařízení nebo deakti-
vujte Apple CarPlay nebo Android Auto v nasta-
vení Připojení.

„Nastavení připojení“ (str. 22)

OBSLUHA APPLE CARPLAY
Po spuštění Apple CarPlay lze funkce iPhonu zobra-
zené na displeji ovládat pomocí systému ve vozidle.

INFO:

• Po opuštění obrazovky Apple CarPlay se vraťte
na obrazovku Apple CarPlay jednou z následují-
cích akcí.

– Dotkněte se položky [m] na spouštěcím pane-
lu.

– Dotkněte se [Připojení chytrého telefonu] na in-
formační obrazovce a pak stiskněte [Apple Car-
Play].

• Jestliže je váš iPhone zamčený, aplikaci Apple
CarPlay lze i tak aktivovat pomocí iPhone a po-
volením aktivace Apple CarPlay.

Činnost Siri
Aplikací Siri lze hlasem ovládat některé funkce tele-
fonu iPhone.

Ujistěte se, že máte na svém telefonu iPhone za-
pnutou aplikaci Siri.

Aktivace:

Stisknutím a podržením tlačítka <m> na volantu
spustíte relaci Siri.

INFO:

• Stiskněte tlačítko <m> pro ukončení ovládání
Siri.

• Udržujte co největší klid v interiéru vozidla. Za-
vřete okna a eliminujte okolní hluk (zvuk dopra-
vy, vibrace atd.), který může bránit systému ve
správném rozpoznání hlasových povelů.

• Informace o funkcích, které lze používat s apli-
kací Siri, naleznete na webové stránce Apple.

Používání telefonu
Pokud chcete telefon používat s Apple CarPlay, po-
stupujte podle následujícího postupu:

1. Dotkněte se [Telefon] v herním menu Apple Car-
Play.

2. Použijte zobrazenou obrazovku, abyste uskuteč-
nili hovor atd.
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NASTAVENÍ APPLE CARPLAY
1. Stiskněte <MENU>.

2. Dotkněte se položky [Připojení] na panelu spouštění a poté se dotkněte položky [Zařízení].

3. Dotkněte se tlačítka [m] nebo názvu zařízení iPhone, pro který chcete změnit nastavení.

4. Dotkněte se [Promítání smartphonu].

Dostupné položky:

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Nastavení položky 1 Nastavení položky 2 Akce

[Možnosti spouštění] [Auto] Automaticky aktivuje systém Apple CarPlay, když je iPhone
připojen k vestavěnému systému vozidla.

[Zeptat se pokaždé] Zobrazí obrazovku s informacemi o spuštění systému Apple
CarPlay, když je iPhone připojen k vestavěnému systému vozidla.

[Nikdy nespouštět] Aplikace Apple CarPlay se neaktivuje ani v případě, že je iPhone
připojen k vestavěnému systému vozidla.

[Nápověda vozidla pro Apple CarPlay] Zobrazuje užitečné tipy pro použití aplikace Apple CarPlay.

INFO:

Přístup ke skladbám na vašem zařízení iPod pro-
střednictvím systému rozpoznání hlasu ( je-li sou-
částí výbavy) nebude k dispozici, když je zařízení při-
pojeno k Apple CarPlay. Chcete-li přistoupit ke své
hudbě v přehrávači iPod, použijte funkci Siri nebo
vyberte ikonu hudby na horní obrazovce menu Ap-
ple CarPlay.
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OMEZENÍ SYSTÉMU APPLE CARPLAY
Mají-li všechny funkce systému Apple CarPlay fun-
govat správně, musíte mít kompatibilní iPhone, při-
pojení k síti a možnost stahovat data.

Když aplikace Apple CarPlay pracuje, má to vliv na
výkon systému, což závisí na kvalitě připojení k síti a
výkonu samotného telefonu. Pokud výkon systému
poklesne:

• Odpojte a znovu připojte telefon.

• Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete je-
ho napájení.

Funkčnost systému Apple CarPlay může ovlivnit ta-
ké státní legislativa.

VAROVÁNÍ

• Zastavte vozidlo na bezpečném místě, akti-
vujte parkovací brzdu a teprve pak připojte
svůj telefon Android k vozidlu nebo začněte s
nastavením svého připojeného telefonu An-
droid.

• Jestliže se nejste během používání Android
Auto schopni plně soustředit na řízení vozi-
dla, zastavte vozidlo na bezpečném místě u
silnice.

Aplikaci Android Auto můžete používat tak, že při-
pojíte kompatibilní telefon Android k vozidlu pomo-
cí USB kabelu. Dále doporučujeme použít OEM ka-
bel který byl dodán spolu s vaším telefonem Andro-
id.

S aplikací Android Auto lze systém vozidla používat
k zobrazení a ovládání některých funkcí telefonu
Android. Pomocí aplikace Android Auto je dále mož-
né hlasově ovládat některé funkce telefonu Andro-
id. Na stránce www.android.com/auto naleznete in-
formace o dostupných funkcích a zásadách ochra-
ny osobních údajů Google.

Některé informace o vozidlu (např. poloha a rych-
lost) mohou být při používání aplikace Android Auto
sdíleny s vaším zařízením. Používání aplikace Andro-
id Auto může poskytovatel telefonních služeb zpo-
platnit.

KOMPATIBILITA
Kompatibilní zařízení naleznete na webových strán-
kách Android Auto.

INFO:

• V některých zemích nemusí některé telefony se
systémem Android podporovat systém Android
Auto.

• S předstihem si stáhněte aplikaci Android Auto
z Google Play™ do svého telefonu.

• Pro nejlepší výsledky vždy aktualizujte své zaří-
zení na nejnovější verzi softwaru Android a apli-
kace Android Auto. Pokud připojíte telefon An-
droid do systému vozidla, automaticky se tím
aktualizuje software Android a verze aplikace
Android Auto.

• Android Auto nahradí vaše funkce Bluetooth®
audia a Bluetooth® hands-free telefonu.

• Pokud při nastavování trasy pomocí navigační-
ho systému ( je-li součástí výbavy) nastavíte cíl
pomocí Android Auto, bude nastavení trasy na-
vigačního systému zrušeno.

• Menu telefonu a přístup k připojenému telefonu
prostřednictvím systému rozpoznávání hlasu
( je-li součástí výbavy) budou deaktivovány, když
je připojena aplikace Android Auto. Pro přístup
ke svému telefonu si pohovořte s vaším Google
Assistant nebo vyberte ikonu telefonu na horní
obrazovce menu Android Auto.

ANDROID AUTO™ ( je-li součástí
výbavy)
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POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ ANDROID
AUTO
Před zahájením používání systému Android Auto si
musíte do svého Android telefonu stáhnout aplikaci
Android Auto z obchodu Google Play.

Stáhněte si aplikaci Android Auto z Google Play sto-
re do svého telefonu se systémem Android.

Možná bude při prvním připojení nutné telefon se
systémem Android ovládat.

V závislosti na výběru, jako je schválení, nejsou ně-
které funkce aplikace Android Auto k dispozici.

OBSLUHA ANDROID AUTO
Před připojením svého Android telefonu odemkně-
te jeho obrazovku.

1. Připojte svůj telefon Android k portu USB.

„ Porty připojení USB (Universal Serial Bus)“
(str. 16)

2. V závislosti na nastavení se zobrazí spouštěcí in-
formační obrazovka. Dotkněte se [Ano] a můžete
začít používat systém Android Auto.

INFO:

• Jestliže nechcete při každé aktivaci Android
Auto zobrazit spouštěcí informační obrazov-
ku, dotkněte se položky [Příště se již neptat]/
[Příště se již neptat] na spouštěcí informační
obrazovce. Při další aktivaci systému Android
Auto se již spouštěcí informační obrazovka

nezobrazí. V menu nastavení Android Auto
lze nastavit, aby se spouštěcí informační ob-
razovka znovu zobrazovala.

„Nastavení Android Auto“ (str. 80)

• Funkce Bluetooth® na vašem telefonu se au-
tomaticky zapne, když je aktivován systém
Android Auto. Nechte připojení Bluetooth®
zapnuté, aby bylo možné využívat funkcí te-
lefonu.

• Některé funkce systému Android Auto nejsou
k dispozici, pokud není připojenBluetooth®.

3. Zobrazí se obrazovka horního menu Android Au-
to. Funkce telefonu Android zobrazené na obra-
zovce by nyní měly být ovladatelné systémem
vozidla.

INFO:

• Když je na Android telefonu aktivován sys-
tém Android Auto, činnosti telefonu, jako je
telefonování nebo přijímání hovorů, lze pro-
vést jen přes systém Android Auto.

• Při nastavení přenosu USB mohou některé
telefony Android vyžadovat výběr režimu
MTP.

• Po opuštění obrazovky Android Auto se vrať-
te na obrazovku Android Auto jednou z ná-
sledujících akcí.

– Dotkněte se položky [m] na spouštěcím pa-
nelu.

– Dotkněte se [Připojení smartphonu] na infor-
mační obrazovce a pak stiskněte [Android
Auto].

Obsluha Google Assistant™
Některé funkce vašeho telefonu Android lze při akti-
vovaném systému Android Auto ovládat hlasem.

Aktivace:

Stisknutím a podržením tlačítka <m> na volantu
spustíte relaci Google Assistant.

INFO:

• Stiskněte tlačítko <m> pro ukončení hlasové-
ho ovládání.

• Udržujte co největší klid v interiéru vozidla. Za-
vřete okna a eliminujte okolní hluk (zvuk dopra-
vy, vibrace atd.), který může bránit systému ve
správném rozpoznání hlasových povelů.

• Informace o funkcích, které lze používat s hlaso-
vým ovládáním, naleznete na webové stránce
www.android.com/auto.

Používání telefonu
Pokud chcete používat telefon, když je aktivována
aplikace Android Auto, postupujte podle níže uve-
deného postupu:

1. Stiskněte tlačítko [m] na obrazovce Android Au-
to.

2. Použijte zobrazenou obrazovku, abyste uskuteč-
nili hovor atd.
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NASTAVENÍ ANDROID AUTO
1. Stiskněte <MENU>.

2. Dotkněte se položky [Připojení] na panelu spouš-
tění a poté se dotkněte položky [Zařízení].

3. Dotkněte se tlačítka [m] nebo názvu telefonu
se systémem Android, pro který chcete změnit
nastavení.

4. Dotkněte se [Promítání smartphonu].

Dostupné položky:

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Nastavení položky 1 Nastavení položky 2 Akce

[Možnosti spouštění] [Auto] Automaticky aktivuje systém Android Auto,
když je telefon se systémem Android
připojen k vestavěnému systému vozidla.

[Zeptat se pokaždé] Zobrazí obrazovku s informacemi o
automatickém spuštění systému Android
Auto, když je telefon se systémem Android
připojen k vestavěnému systému vozidla.

[Nikdy nespouštět] Aplikace Android Auto se neaktivuje ani v
případě, že je telefon Android připojen k
vestavěnému systému vozidla.

[Nápověda vozidla pro Android Auto] Zobrazuje užitečné tipy pro použití aplikace
Android Auto.
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OMEZENÍ SYSTÉMU ANDROID AUTO
Mají-li všechny funkce systému Android Auto fun-
govat správně, musíte mít kompatibilní telefon An-
droid, připojení k síti a možnost stahovat data.

Když aplikace Android Auto pracuje, má to vliv na
výkon systému, což závisí na kvalitě připojení k síti a
výkonu samotného telefonu. Pokud výkon systému
poklesne:

• Odpojte a znovu připojte telefon.

• Zavřete všechny aplikace a restartuje je.

• Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete je-
ho napájení.

Zkontrolujte si také, že máte na svém mobilním te-
lefonu nainstalovanou nejnovější verzi operačního
systému Android a aplikace Android Auto.

Funkčnost aplikace Android Auto se může zhoršit,
nebo může aplikace přestat fungovat úplně, pokud
dojde ke změnám operačních systémů, hardwaru,
softwaru či jiných technologií nezbytných pro pod-
poru systému, na které společnost NISSANnemá
vliv. Funkčnost systému Android Auto může ovlivnit
také státní legislativa.

Z vozidla je možno přistupovat k osobnímu asisten-
tovi Siri Eyes Free od společnosti Apple. Funkce Siri
Eyes Free je přístupná v režimu Siri Eyes Free a ome-
zuje rozptýlení uživatele. V tomto režimu je Siri Eyes
Free dostupné pro interakci ovládáním hlasovými
příkazy. Po připojení kompatibilního zařízení Apple
přes Bluetooth® lze Siri Eyes Free aktivovat pomocí
<m> na volantu.

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc. re-
gistrovaná v USA a dalších zemích.

INFO:

• V závislosti na zemi není hlasové ovládání k dis-
pozici a funkce <m> nemusí fungovat.

• Některé funkce Siri Eyes Free, jako je například
otevírání aplikací, nemusí být během jízdy k dis-
pozici.

• Pro nejlepší výsledky vždy aktualizujte své zaří-
zení na nejnovější verzi softwaru.

• Udržujte co největší klid v interiéru vozidla. Za-
vřete okna a eliminujte okolní hluk (zvuk dopra-
vy, vibrace atd.), který může bránit systému ve
správném rozpoznání hlasových povelů.

• Funkce, které lze používat v Siri Eyes Free, nalez-
nete na webových stránkách společnosti Apple.

POŽADAVKY
Navštivte webové stránky společnosti Apple, kde
naleznete podrobnosti o kompatibilitě jednotlivých
zařízení.

Na vašem telefonu musí být povoleno Siri. Zkontro-
lujte prosím nastavení telefonu.

Pokud má zařízení uzamykací obrazovku, musí z ní
být Siri přístupné. Zkontrolujte prosím nastavení te-
lefonu.

AKTIVACE SIRI EYES FREE
Funkci Siri Eyes Free můžete aktivovat pomocí
<m> ( je-li součástí výbavy) na volantu.

1. Připojte telefon iPhone, na kterém bylo povoleno
Siri Eyes Free, k vozidlu.

„Nastavení zařízení“ (str. 22)

2. Po připojení Bluetooth® stiskněte a podržte
<m> na volantu, čímž se aktivuje funkce Siri
Eyes Free.

POUŽÍVÁNÍ SIRI EYES FREE
1. Stiskněte a přidržte <m> ( je-li součástí výbavy)

na volantu.

2. Sdělte svůj příkaz a pak si poslechněte odpověď
Siri Eyes Free.

Po spuštění systému Siri Eyes Free stiskněte znovu
tlačítko <m> ( je-li součástí výbavy) na volantu bě-
hem pěti vteřin po ukončení hlášení Siri Eyes Free,
čímž prodloužíte relaci.

SIRI EYES FREE ( je-li součástí
výbavy)
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Tento navigační systém je primárně určen pro po-
moc k dosažení vašeho cíle. Vy jako řidič však musí-
te systém používat bezpečně a správně. Informace
o stavu vozovky, dopravním značení a dostupnosti
služeb nemusí být vždy aktuální. Systém nenahra-
zuje řádnou a bezpečnou jízdu podle dopravních
předpisů.

VAROVÁNÍ

Nespoléhejte se jen na trasování. Vždy ověřujte,
zda jsou všechny manévry zákonné a bezpečné,
aby nedošlo k nehodám.

ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY NAVIGACE

Chcete-li zobrazit mapu aktuální polohy, stiskněte
tlačítko <MENU> a pak se dotkněte [Mapa] na
spouštěcím panelu nebo stiskněte tlačítko <MAP>.

SPOUŠTĚCÍ PANEL
Spouštěcí panel související s používáním navigač-
ního systému je zobrazen na obrazovce s mapou
aktuální polohy. Zobrazené položky se liší v závis-
losti na nastavení trasy.

5GB0760XZ

5GB0762XZ

Před nastavením cíle

5GB0761XZ

Po nastavení cíle

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE NAVIGAČNÍ OBRAZOVKA
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Položka
nabídky

Akce

[Přidat
domácí
adresu]/
[Jet domů]

[Přidat domácí adresu]:
Když není domov uložen, lze polohu
domova uložit do systému.

„Uložení polohy vašeho
domu nebo práce“ (str. 109)

[Jet domů]:
Když je domov uložen, nastaví
domov za cíl.

[Bod
zájmu]

Hledá Body zájmu, které nastaví za
cíl.

[Cíl] Zobrazí nabídku cíle.
„Nastavení cíle“ (str. 97)

[Zmenšit] Zmenší mapu.
„Změna měřítka mapy“ (str.
91)

[Zvětšit] Zvětší mapu.
„Změna měřítka mapy“ (str.
91)

[Zrušit] Zruší navádění trasy.
[Trasa] Zobrazí obrazovku s nabídkou trasy.

„Nabídka trasy“ (str. 100)

TYPY MAP
Dostupné jsou dva typy zobrazení map: 2D a 3D.

POUŽÍVÁNÍ MAPY
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2D mapa (mimo Střední východ)
2D mapa zobrazuje mapu ve dvojrozměrném pro-
středí podobně jako na silniční mapě.

Umístění zobrazených ikon a informací se může lišit
v závislosti na modelu, specifikaci a verzi softwaru.

Informace na obrazovce:

➀ m Šipka a vzdálenost:

Označuje vzdálenost k dalšímu
naváděcímu bodu a směr zatočení v tomto
bodu.

Je-li aktuální poloha vozidla mimo silnici,
může být namísto zobrazení šipky/
vzdálenosti k další odbočce zobrazena

šipka označující směr k nejbližší silnici.

➁ Název další ulice:

Během navigování na trase zobrazuje
název další ulice.

➂ m Bod trasy:

Zobrazuje umístění bodu trasy, kde se
vozidlo zastaví před tím, než zamíří do
konečného cíle. Lze nastavit maximálně 20
bodů trasy.

➃ m Cíl:

Zobrazuje umístění cíle.

➄ Uložená lokalita:

Zobrazí umístění, jež jsou uložena v
adresáři.

„Ukládání lokality“ (str. 109)

Ikony lze přizpůsobit vašim požadavkům.

➅ m Výstražný ukazatel bezpečnostní
kamery ( je-li ve výbavě):

Když se vozidlo přiblíží k bezpečnostním
kamerám, zobrazí se ukazatel a vzdálenost
ke kameře.

Nastavení výstražného indikátoru
bezpečnostní kamery lze změnit.

„Nastavení navigace“ (str. 117)

➆ m Ukazatel omezovače rychlosti ( je-li
součástí výbavy):

Zobrazuje rychlostní limit silnice, na které
se vozidlo právě nachází.

PBB0133X
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Když rychlost vozidla překročí limit,
ukazatel zabliká.

Pokud se ukazatel omezení rychlosti
nezobrazuje v jednotkách zvolených
obrazovce nastavení jednotek ( je-li
součástí výbavy), může se pod ukazatelem
omezení rychlosti zobrazovat rychlostní
omezení ve zvolených jednotkách.

Nastavení ukazatele rychlostního omezení
lze změnit.

„Nastavení navigace“ (str. 117)

➇ [m] ( je-li součástí výbavy):

Dotykem ikony se připojíte k interaktivní
hlasové nabídce služeb NissanConnect
Services.

„Připojení k interaktivní hlasové
nabídce“ (str. 71)

➈ [m]:

Pro zobrazené nabídky mapy stiskněte.
„Obrazovka nabídky mapy“ (str. 97)

➉ Ukazatel doporučeného pruhu:

Po nastavení trasy se v závislosti na silnici
může zobrazit šipka a doporučený jízdní
pruh.

Modrá: První doporučení

Bílá: Druhotné doporučení

Šedá: Nedoporučeno

j11 Zbývající vzdálenost do cíle:

Zobrazuje přibližnou zbývající vzdálenost
do cíle nebo bodu trasy. Tento ukazatel se
zobrazí, když je nastaven cíl nebo bod trasy,
a je spuštěno navádění.

j12 Zbývající čas/Doba příjezdu:

Ukazuje zbývající čas do cíle/bodu na trase
nebo může být nastaven tak, aby
zobrazoval odhadovaný čas příjezdu. Tento
ukazatel se objeví pouze tehdy, je-li
nastaven cíl a navádění bylo zahájeno.

Zbývající čas nebo zobrazení času příjezdu
lze zvolit podle vašich preferencí.

„Preference trasy“ (str. 102)

j13 Ikona bezpečnostní kamery ( je-li ve
výbavě):

Označuje, že v místě, kde je zobrazena tato
ikona, se nachází bezpečnostní kamera.
Nastavení ikony bezpečnostní kamery lze
změnit.

„Nastavení navigace“ (str. 117)

j14 Navržená trasa:

Během navádění po trase se zobrazuje
tučně modrou barvou.

j15 Název ulice:

Zobrazuje název ulice, po které vozidlo
právě jede.

j16 m Ikona vozidla:

Zobrazuje aktuální umístění vozidla a směr
jízdy, kterým vozidlo směřuje.

j17 Ukazatel měřítka:
Označuje měřítko mapy.

j18 Ukazatel stavu příjmu informací o dopravě
( je-li součástí výbavy):
Tento ukazatel se zobrazuje v situaci, kdy
mohou být přijímány dopravní informace.
Stiskněte, chcete-li zobrazit obrazovku s
dopravními informacemi.

„Zobrazení dopravních událostí ze
seznamu“ (str. 107)

[Premium Traffic] ( je-li ve výbavě):

Zobrazí se, když je aktivní informace
Premium Traffic ( je-li ve výbavě) a dopravní
informace jsou dostupné.

„Nastavení dopravních informací“
(str. 109)

[TMC] ( je-li ve výbavě):

Zobrazuje se, když je aktivní RDS-TMC ( je-li
ve výbavě) a dopravní informace jsou
dostupné.

„Nastavení dopravních informací“
(str. 109)

j19 [m]:

Označuje směrové nastavení mapy.

Stiskněte pro změnu pohledu mapy a její
orientace.
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2D mapa (pro Střední východ)
2D mapa zobrazuje mapu ve dvojrozměrném pro-
středí podobně jako na silniční mapě.

Umístění zobrazených ikon a informací se může lišit
podle modelu a specifikace.

Informace na obrazovce:

➀ m Šipka a vzdálenost:

Označuje vzdálenost k dalšímu
naváděcímu bodu a směr zatočení v tomto
bodu.

Je-li aktuální poloha vozidla mimo silnici,
může být namísto zobrazení šipky/

vzdálenosti k další odbočce zobrazena
šipka označující směr k nejbližší silnici.

➁ Název další ulice:

Během navádění po trase zobrazuje název
další ulice.

➂ m Bod trasy:

Zobrazuje umístění bodu trasy, kde se
vozidlo zastaví před tím, než zamíří do
konečného cíle. Lze nastavit maximálně 20
bodů trasy.

➃ m Cíl:

Zobrazuje umístění cíle.

➄ Uložená lokalita:

Zobrazí lokality, které jsou uloženy v
adresáři.

„Ukládání lokality“ (str. 109)

Ikony lze přizpůsobit vašim požadavkům.

➅ m Ukazatel rychlostního omezení:

Zobrazuje rychlostní limit silnice které se
vozidlo právě nachází.

Když je funkce [Upozornění na omezení
rychlosti] ve stavu [Zapnuto] a rychlost
vozidla překročí omezení, ukazatel začne
blikat a zazní pípnutí.

Nastavení ukazatele rychlostního omezení
lze změnit.

„Nastavení navigace“ (str. 117)

PBB0109XZ
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➆ [m]:

Dotykem zobrazíte nabídku mapy.
„Obrazovka nabídky mapy“ (str. 97)

➇ [m] ( je-li ve výbavě): Dotykem zobrazíte
obrazovku režimu kompasu.

„Obrazovka režimu kompasu ( je-li ve
výbavě pro Střední východ)“ (str. 90)

➈ Zbývající vzdálenost do cíle:

Zobrazuje přibližnou zbývající vzdálenost k
cíli nebo bodu trasy. Tento ukazatel se
zobrazí, když je nastaven cíl nebo bod trasy,
a je spuštěno navádění.

➉ Zbývající čas/Čas příjezdu:

Ukazuje zbývající čas do cíle/bodu na trase
nebo může být nastaven tak, aby
zobrazoval odhadovaný čas příjezdu. Tento
ukazatel se objeví pouze tehdy, je-li
nastaven cíl a navádění bylo zahájeno.
Zbývající čas nebo zobrazení času příjezdu
lze zvolit podle vašich preferencí.

„Preference trasy“ (str. 102)

j11 Ukazatel doporučeného pruhu:

Po nastavení trasy se v závislosti na silnici
může zobrazit šipka a doporučený jízdní
pruh.

Modrá: První doporučení

Bílá: Druhotné doporučení

Šedá: Nedoporučeno

j12 Navržená trasa:

Při navádění po trase se zobrazuje tučně
modrou barvou.

j13 Název ulice:

Zobrazuje název ulice, po které vozidlo
právě jede.

j14 m Ikona vozidla:

Zobrazuje aktuální umístění vozidla a směr
jízdy.

j15 Ukazatel měřítka:

Označuje měřítko mapy.

j16 [m]:

Označuje směrové nastavení mapy.
Dotykem změníte pohled mapy a její
orientaci.

3D mapa
3D mapa zobrazuje mapu z nadhledu. Na 3D mapě
je snadné rozpoznat snímek trasy, protože posky-
tuje panoramatický pohled na velkou vzdálenost.

INFO:

3D mapa se vždy zobrazuje tak, že aktuální směr
vaší cesty je nahoře.

5GB0764XZ
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Znázornění budov
Znázornění budov je uloženo v mapových datech
pro určité oblasti a může být zobrazeno při přiblí-
žení mapy.

INFO:

V oblasti, kde v mapových datech není uloženo zná-
zornění budov, se při přiblížení mapy zobrazí nor-
mální mapa.

Obrazovka režimu kompasu ( je-li ve
výbavě pro Střední východ)
Režim kompasu může být užitečný v oblastech, ja-
ko jsou pouště, kde nejsou cesty, nebo když v ma-
pových datech chybí informace o oblasti. Tento re-
žim pomáhá řidiči dostat se do cíle zobrazováním
aktuální polohy vozidla ve středu mapy.

Dotykem tlačítka [m] na obrazovce mapy přejdete
do obrazovky režimu kompasu.

➀ Zeměpisná šířka/délka aktuální polohy

➁ Odhadovaný čas příjezdu a vzdálenost do
bodu na trase/cíle

➂ Zeměpisná délka/šířka bodu na trase/cíle

➃ Směr a přímá vzdálenost do cíle

➄ Odhadovaný čas příjezdu do cíle

➅ Aktuální poloha vozidla a směr do bodu na
trase/cíle

Jestliže nebyl nastaven cíl, zobrazuje se pouze ze-
měpisná délka a šířka aktuální polohy.

INFO:

• Když je režim kompasu aktivní, nebude posky-
továno navádění na trase.

• Dotykem tlačítka [Odstranit] odstraníte infor-
mace o bodu na trase/cíli. Odstraněné informa-
ce nelze po smazání znovu zobrazit.

• Podrobné údaje o této funkci se mohou změnit.

5GB0765XZ
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BARVA SILNIC
Typy silnic se odlišují barvami.

Mimo Mexiko:

Barva Typ vozovky
Žlutý a červený obrys Mimo město
Červený nebo oranžový Hlavní silnice
Žlutý nebo bílý Úzká cesta

Pro Mexiko:

Barva Typ vozovky
Tmavě červená Dálnice
Světle hnědá Hlavní silnice
Světle zelená Vedlejší silnice
Bílá Místní silnice

Pro Tchaj-wan:

Barva Typ vozovky
Žlutý a červený obrys nebo
červená

Dálnice

Světle hnědá Hlavní silnice
Bílá Úzká cesta

POSOUVÁNÍ MAPY
Tento systém lze ovládat hlavně pomocí dotykové-
ho panelu. Posunování mapy může být během jízdy
omezeno.

Dotkněte se:

Když se dotknete bodu na mapě, zobrazí se nitkový
kříž a bod dotyku se přesune do středu obrazovky.

Poté, co byla mapa posunuta, se dotkněte [m]
na obrazovce mapy nebo stiskněte <MAP> pro zob-
razení obrazovky s mapou současného umístění.

Dlouhý stisk:

Stiskněte směr, kterým chcete mapu posunout. Ma-
pa se bude posouvat, dokud se budete dotýkat ob-
razovky.

Tažení:

Pro posun mapy táhněte prstem po obrazovce.

Potáhnutí/rychlý pohyb:

Pro rychlé procházení mapou použijte potáhnutí
nebo rychlý pohyb.

ZMĚNA MĚŘÍTKA MAPY

Chcete-li změnit měřítko mapy, dotkněte se [Zmen-
šit] nebo [Zvětšit] na spouštěcím panelu.

Další operace:

• Během zobrazení nitkového kříže se měřítko
zobrazuje dotykem ukazatele měřítka na mapě.

Zatímco se zobrazuje měřítko mapy, dotknutím
se [m] nebo [m] na měřítku ho můžete změ-
nit.

• Otáčením <PUSH SOUND/m>/
<m/<ENTER SETTING> můžete také
změnit měřítko mapy.

• Když je zobrazen křížový ukazatel, můžete mě-
řítko mapy měnit také přitahováním nebo od-
dalováním prstů na obrazovce mapy.

5GB0707XZ
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Volné přibližování:

Otáčením <PUSH SOUND/m>/
<m/<ENTER SETTING> pro změnu mě-
řítka mapy lze měřítko upravit normálně, nebo lze
zapnout volný zoom ( jemnější nastavení měřítka v
menších krocích).

„Nastavení mapy“ (str. 94)

INFO:

• Během řízení mohou být činnosti ovládané sta-
hováním a roztahováním prstů deaktivovány.

• Ikony dopravních informací nelze na obrazovce
mapy zobrazit, v závislosti na měřítku mapy.

„Dopravní informace na mapě“ (str. 108)
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NASTAVENÍ MAPY
Nastavení pohledu mapy se provádí v nabídce Nabídka mapy na displeji dotykové obrazovky.

1. Stiskněte [m] na obrazovce s mapou aktuální polohy.

2. Stiskněte [Nastavení mapy].

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Položka nabídky Akce

[Změnit zobrazení] [2D mapa] Zobrazí 2D mapu.

[Rozděl.: 2D] Zobrazí 2D mapu na pravé a levé straně rozdělené obrazovky. Uvidíte jiné měřítko a
nastavení 2D map současně.

[3D mapa] Zobrazí 3D mapu.

[Rozděl.: 3D] Zobrazí 2D mapu na levé straně a 3D mapu na pravé straně rozdělené obrazovky.

[Rozděl. zobrazení] [Křižovatka] Během navádění po trase zobrazí zvětšený náhled další křižovatky na levé straně
obrazovky.

[Sezn. odbočení] Při nastavené trase zobrazí seznam odboček na levé straně.

[Report o jízdě] Zobrazí zprávu o eko jízdě na levé straně obrazovky.

[Celá mapa] Zobrazí mapu na celou obrazovku.

[Ikony mapy] Zvolte kategorie ikon bodů zájmu pro zobrazení obrazovky s mapou.
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Položka nabídky Akce

[Ostatní]/
[Ostatní]

[Orientace mapy] Orientaci mapy lze zvolit pomocí [Sever nahoře] nebo [Ve směru jízdy]. [Orientace
mapy] je k dispozici jen pokud je zobrazena 2D mapa.

[Dlouhý rozsah] Ikona vozidla je umístěna mírně o něco níže, než je střed obrazovky, a zobrazuje širší
oblast ve směru jízdy. Zobrazení dlouhého rozsahu mapy je k dispozici pouze tehdy,
když je pohled mapy v režimu [Ve směru jízdy].

[Nastavení umístěno
vlevo]

[Orientace mapy] Zobrazení mapy pro levou stranu rozdělené obrazovky lze vybrat mezi zobrazením
[Sever nahoře] nebo [Směřující nahoru].

[Dlouhý rozsah] Pokud je tato položka zapnutá, ikona polohy vozidla na levá obrazovce bude
umístěna lehce pod středem obrazovky, aby bylo možné sledovat širší část ve
směru jízdy.
Zobrazení mapy s dlouhým rozsahem je k dispozici jen pokud je levá strana
rozdělené obrazovky v režimu [Ve směru jízdy].

[Měřítko mapy] Nastaví měřítko mapy levé obrazovky.

[Zobrazit stav audio na mapě] Zapíná/vypíná audio informaci zobrazenou v horní části obrazovky s mapou.

[Barva mapy]/[Barva mapy] Nastaví barvu mapy z možností [Standard], [Zvýraznit cesty]/[Zvýraznit cesty],
[Zvýraznit text]/[Zvýraznit text] a [Zvýraznit dopravu]/[Zvýraznit dopravu].

[Velikost textu mapy] [Velká] Nastaví velikost písma textu zobrazeného na obrazovce s mapou.

[Střední]

[Malá]

[Zvolit text pro
zobrazení na mapě]

[Názvy míst] Umožňuje zobrazení názvů místa, zařízení a silnic na obrazovce mapy.

[Názvy zařízení]

[Názvy silnic]

[Informace při posouvání mapy] Je možné zobrazit příslušné informace o umístění, na němž je střed nitkového kříže,
když probíhá posouvání po mapě.
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Položka nabídky Akce

[Ostatní]/
[Ostatní]

[Zobrazení
trasovacích bodů
na mapě]

[Nahrát a zobrazit
trasování na mapě]

Zapíná/vypíná zobrazování záznamu polohy na trase.

[Vzd. mezi trasovými
body]

Zvolí interval mezi trasovacími body.

[Odstranit trasu do
aktuální destinace]

Vymaže záznamy trasy vedoucí k aktuálnímu umístění.

[Přiblížit ovladačem po krocích] Zapne/vypne funkce volného přibližování. Když je tato funkce zapnuta, lze měřítko
nastavovat v menších krocích, než v běžném režimu.

[Zobr. všechny sjezdy na trase]/[Zobr.
všechny sjezdy na trase]

Zapne/vypne zobrazení informace o výjezdu z dálnice.

[Autom. zobr. dáln. odboček]/[Autom. zobr.
dáln. odboček]

Seznam odboček lze zobrazit automaticky při jízdě po dálnici.

[Při zmenšení sever nahoře] Když je toto nastavení zapnuto, při výběru nejširšího měřítka mapy se její orientace
automaticky změní na [Sever nahoře].

[Zpět na mapu] Zpět na mapu aktuálního umístění.
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INFORMACE O DOPRAVĚ NA MAPĚ
( je-li součástí výbavy)
Na mapě lze zobrazit dopravní informace.

„Dopravní informace na mapě“ (str. 108)

OBRAZOVKA NABÍDKY MAPY
Stiskněte [m] při zobrazené obrazovce mapy sou-
časného umístění nebo posunuté mapy pro zobra-
zení nabídky odpovídající této obrazovce.

Tuto nabídku lze použít pro rychlý přístup k užiteč-
ným funkcím, jako je nastavení cíle nebo vyhledání
okolních bodů zájmu.

Jakmile je nastaven cíl, systém může poskytovat
navádění po trase.

ZÁKLADNÍ OPERACE
Zobrazování menu nastavení cíle
Existuje několik metod, jak nastavit cíl. Vyberte po-
žadovaný způsob vyhledávání a zadávání cíle.

Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Cíl] na spouš-
těcím panelu.

Dostupnost metod nastavení cíle se liší v závislosti
na modelech, specifikacích a verzích softwaru. Po-
ložky na obrazovce nemusí za různých podmínek
fungovat.

NASTAVENÍ CÍLE
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Dostupné způsoby nastavení cíle:

Nastavení položky Akce

[Zad. bod zájmu nebo adr.] Vyhledává cíl zadáním adresy nebo názvu bodu zájmu.

[Online Search] Tuto funkci lze použít, pokud je vozidlo vybaveno jednotkou TCU (řídicí jednotka telematiky). Chcete-li
tuto funkci použít, aktivujte online vyhledávání v nabídce [Volba] na obrazovce výsledků vyhledávání
cíle, je-li k dispozici.

[Jet domů] Vyhledá trasu z aktuálního místa do dříve uloženého domovského umístění.

[Adresa] Vyhledá cíl podle adresy.

[Body zájmu] Vyhledává cíl z různých kategorií.

[Adresář] Vyhledává cíl z adresáře vozidla.

[Centrum města]/[Centrum města] Nastaví střed města jako cíl.

[Křižovatka] Nastaví křižovatku jako cíl.

[Předchozí cíle] Vyhledává cíl z předchozích cílů a výchozích bodů.

[Jet do práce] Vyhledá trasu z aktuálního místa do dříve uložené lokality práce.

[Telefonní číslo] Vyhledává bod zájmu podle telefonního čísla.

[Vyhledávat cíle na Googlu™] Nastaví místo vyhledávané službou Google jako cíl.

[Uložené trasy] Nastavuje trasu z údajů o uložené trase.

[Podle mapy] Vyhledá cíl podle mapy.

[Zeměpisná délka/šířka] Nastaví cíl podle zeměpisné délky a šířky.

[Door to Door Navigation]/[Smartphone Navigation] Zapne/vypne podrobnou navigaci.
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POZNÁMKA:

Oznámení pro hledání bodů zájmu:
Umístění a otevírací hodiny zařízení se mohou
měnit, což nemusí být na mapových datech za-
chyceno. Před cestou do zařízení poskytujícího
nouzové nebo záchranné služby si tyto informa-
ce ověřte, abyste se ujistili, že se vám dostane pří-
slušné pomoci. Jinak se vám v případě nouze ne-
musí ani po dosažení cíle dostat pomoci. Na navi-
gační obrazovce se také zobrazí potvrzující
zpráva. Postupujte podle zobrazených pokynů a
zkontrolujte požadované položky.

INFO:

• Po nastavení cíle lze místo cíle změnit a místo
lze uložit v adresáři atd.

„Možnosti před zahájením navigace“ (str.
99)

• Cíle lze zrušit a upravit/přidat.

„Nabídka trasy“ (str. 100)

MOŽNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM
NAVIGACE
Před zahájením navigace vyberte nabídky pro
podrobnosti trasy a upravujte trasy, zkontrolujte si
seznam odboček nebo trasu uložte.

• [Spustit]:

Spustí navigaci do zvoleného cíle.

• [Přidat k trase]:

Přidá umístění ke dříve nastavené trase.

• [Vic tras]:

Navrhuje alternativní trasy.

INFO:

Klepnutím na [1 alternativa]/[1 alternativa] zob-
razíte alternativní trasy vypočtené podle stavu
vyhledávání trasy zvoleného na obrazovce na-
stavení [Základní typ trasy].

„Preference trasy“ (str. 102)

Klepnutím na [Tři alternativy]/[Tři alternativy]
zobrazíte alternativní trasy vypočtené ve všech
třech podmínkách vyhledávání trasy ([Nejrych-
lejší], [Úsporná]/[Úsporná] a [Nejkratší]).

• [Seznam odbočení]:

Zobrazí podrobný seznam odbočení. Mapu
lze zobrazit a zatočení lze zabránit tím, že se
dotknete odbočení.

• [Změnit místo]:

Zobrazuje obrazovku mapy, na které může-
te upravit umístění cíle.

• [Více možností...]:
Lze vybrat možnosti, jako je zobrazení infor-
mací o místě a uložení míst/ tras.

PBB0023XZ
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O SYSTÉMU NAVÁDĚNÍ
Po nastavení trasy zvolte [Start] pro spuštění navi-
gace.

Během vedení po trase Vás systém naviguje přes
naváděcí body prostřednictvím vizuálního a hlaso-
vého navádění.

VAROVÁNÍ

• Vizuální a hlasové navádění slouží pouze k re-
ferenčním účelům. Obsah navádění nemusí
být v závislosti na situaci vhodný.

• Na cestě doporučenou trasou se řiďte veške-
rými dopravními předpisy (např. jednosměr-
né ulice).

„Navigování“ (str. 122)

Hlasové navádění při zapnutém
systému navádění
Základy hlasového navádění:

Hlasové navádění oznamuje, kterým směrem se
máte vydat, když se blížíte ke křižovatce, na kterou
máte odbočit.

INFO:

• Mohou se objevit případy, kdy hlasové navádění
neodpovídá aktuálnímu stavu vozovky. Může k
tomu dojít kvůli odlišnostem mezi aktuálním
stavem vozovky a informacemi v mapových da-
tech nebo také kvůli rychlosti vozu.

• V případě, že hlasové navádění neodpovídá sku-
tečnému stavu vozovky, dodržujte informace
získané z dopravních značek, nebo ty, které jsou
uvedeny na vozovce.

• Při přiblížení k naváděcímu bodu (křižovatka ne-
bo roh) nebo k cíli/bodě na trase během navá-
dění po trase oznamuje hlasové navádění zbý-
vající vzdálenost a/nebo směr odbočení. Stisk-
něte a podržte tlačítko <MAP> pro zopakování
hlasového navádění.

NABÍDKA TRASY

VAROVÁNÍ

Vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě, než
upravíte podmínky trasy. Upravování podmínek
trasy za jízdy může vést k nehodě.

Během navigování lze podmínky trasy upravit a lze
potvrzovat informace o trase. Nastavte podmínky
trasy podle svých osobních požadavků.

Když je nastaven cíl, stiskněte <MAP> a pak se
dotkněte [Trasa] na spouštěcím panelu.

Zobrazí se obrazovka nabídky trasy.

NAVIGOVÁNÍ
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Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Položka nabídky Výsledek

[Zrušit trasu] Zruší stávající navádění.

[Sezn. odbočení] Zobrazí podrobnosti o navrhované trase.

[Objížďka] Lze vypočítat objížďku o zadané vzdálenosti.

[Preference trasy] Nastaví podmínky vyhledávání trasy.

[Přepočítat] Ručně vyhledejte trasu znovu, jakmile změníte podmínky vyhledávání atd. a nechejte systém, aby trasu
vypočítal znovu.

[Zobrazit cíl] [Změnit místo] Zobrazuje obrazovku mapy, na které můžete upravit umístění cíle.

[V okolí bodu zájmu] Vyhledá body zájmu v blízkosti cíle, jako je restaurace, čerpací stanice atd. Lokalitu lze nastavit také jako bod
trasy či cíl.

[Uložit dest.] Uložte cíl v adresáři.

[Upravit/přidat do trasy] Cíl nebo bod trasy lze editovat/přidat do trasy, která již byla nastavena.

[Nastavení navigace] Různé možnosti pro navádění lze upravovat.

[Uložit trasu] Aktuální trasu (cíl a body na trase) lze uložit. Lze uložit maximálně 10 tras. Uložené trasy lze snadno budoucí
použití zapamatovat. Uložená trasa obsahuje pouze informace o poloze, nikoli trasu samotnou. Cesta se může
lišit v závislosti na dopravních informacích ( je-li součástí výbavy) nebo jiných podmínkách.

[Posouvání mapy] Zobrazí obrazovku s aktuální mapou, kterou lze pro potvrzení umístění cíle, bodů na trase, trasy atd. posouvat.

[Simulace] Simuluje navigaci. Tato funkce poskytuje detailní představu o trase s hlasovým naváděním.
K dispozici jsou následující činnosti:

[m]: Pozastaví simulaci.

[m]: Obnoví simulaci.

[m]: Ukončí simulaci.

[m]: Zvýší rychlost přehrávání. Jsou dostupné 4 úrovně úpravy rychlosti.

[m]: Sníží rychlost přehrávání. Jsou dostupné 4 úrovně úpravy rychlosti.
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PREFERENCE TRASY

Pro vyhledávání trasy je možné nastavit podmínky.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Preference trasy].

3. Stiskněte položku, kterou chcete nastavit.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Nastavení položky Akce
[Základní typ
trasy]

[Nejrychlejší trasa] Dá přednost rychlejší trase.
[Úspora energie] Dá přednost trase s nižší spotřebou energie.
[Nejkratší vzdálenost] Upřednostní nejkratší trasu.

Trasa nemusí být nejkratší, protože systém z bezpečnostních důvodů upřednostňuje silnice, po
kterých se snadno jede.

[Ostatní volby
trasy]

[Méně dál.]/[Méně dál.] Minimalizuje použití dálnic.
[Minimalizovat placené silnice]/[Minimalizovat
placené silnice]

Minimalizuje použití placených silnic.

[Časově
omezené
silnice]

[Použít údaje o omezení] Vypočítá trasu s ohledem na časové omezení silnic.
[Nepoužívat údaje o omezení] Vypočítá trasu bez ohledu na časové omezení.
[Blokovat] Vypočítá trasu tak, aby se vyhýbala silnicím s časovým omezením.

[Sezonně
sjízdné
silnice]

[Použít údaje o omezení] Vypočítá trasu s ohledem na sezónní omezení silnic.
[Nepoužívat údaje o omezení] Vypočítá trasu bez ohledu na sezónní omezení silnic.
[Blokovat] Vypočítá trasu tak, aby se vyhýbala silnicím se sezónním omezením.

[Použít
dopravní
informace]

[Auto] Automaticky spočítá trasu s přihlédnutím k dopravním informacím.
[Přijmout] Pokud dojde k dopravní zácpě nebo nehodě, zobrazí se před výpočtem obrazovka s potvrzením.
[VYP] Spočítá trasu bez přihlédnutí k dopravním informacím.

[Použít nastavení zakázané oblasti] Po zapnutí se systém vyhýbá dříve nadefinovaným zakázaným oblastem.
[Použít trajekty] Zahrne použití trajektů.
[Použít autovlak] Zahrne použití autovlaků.
[Použít nezpevněné cesty] Zahrne použití nezpevněných cest.
[Použít pruh pro auta s více cestujícími] Zahrne použití přednostních pruhů.
[Použít naučené trasy] Použije silnice, které jsou nejčastěji používány s pomocí technologie self-learning.
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Nastavení položky Akce
[Individualizovat
další trasy]
[Individualizovat
další trasy]

[Tři alternativy]/[Tři alternativy] Při potvrzení dalších tras vypočítává 3 typy trasy.
[1 alternativa]/[1 alternativa] Vypočítává trasy s podmínkou vyhledávání trasy vybranou na obrazovce nastavení [Základní typ

trasy].
„Preference trasy“ (str. 102)

[Odhadovaný
čas]

[Cíl] Během navádění po trase zobrazuje odhadovaný čas příjezdu nebo zbývající čas do cíle.
[Bod na trase] Během navádění po trase zobrazuje předpokládaný čas příjezdu nebo zbývající čas k bodu na

trase.
[Zobrazit čas na
mapě]

[Odhad času příjezdu] Zobrazuje odhadovaný čas příjezdu.
[Zbývající] Zobrazí zbývající čas do příjezdu.

INFO:

• [Preference trasy] také naleznete na obrazovce
s nabídkou trasy.

• Pokud se vozidlo příliš odchýlí od navrhované
trasy, systém automaticky vypočítá novou tra-
su.

• Informace o dopravní zácpě ( jsou-li součástí vý-
bavy) zobrazené na obrazovce s mapou nejsou
statistické dopravní informace.

• Pokud je vybráno [Nepoužívat údaje o omezení]
pro [Časově omezené silnice], systém vypočítá
trasu bez ohledu na předpisy týkající se času ne-
bo dne v týdnu. Proto navrhovaná trasa může
zahrnovat silnice, na něž se vztahují dopravní
omezení související s denní dobou nebo dnem v
týdnu. Když jedete po trase, vždy dodržujte veš-
keré dopravní předpisy nezávisle na tom, zda je
zapnuto nebo vypnuto zvážení možnosti [Ča-
sově omezené silnice].

• Systém provede výpočet pro snížení nezbytné
doby pro celou trasu od startu k cíli. Nelze-li vy-
hledat žádnou vhodnou trasu, systém vás mís-
to objížďky může navést na trasu, na níž došlo k
dopravní zácpě.

• Systém vás nemusí navést na objížďku, jestliže
k dopravní zácpě nebo uzavírce došlo daleko od
současné polohy.
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PŘEPOČÍTÁNÍ TRASY
Trasu lze znovu prohledávat ručně poté, co změníte
podmínky vyhledávání atd.

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte [Znovu vypočítat]. Zobrazí se zpráva a
trasa se přepočítá.

3. Stiskněte tlačítko [Start] nebo proveďte další nut-
né činnosti.

„Možnosti před zahájením navigace“ (str.
99)

INFO:

• Jakmile nastavíte nějaký bod trasy, systém vy-
hledá pouze jednu trasu, i když byl proveden
opětovný výpočet trasy.

• Když se vozidlo odchýlí od doporučené trasy,
trasa ze současného umístění do cíle je auto-
maticky vyhledána znovu pomocí funkce Auto-
maticky přesměrovat.

ÚPRAVY TRASY

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte položku [Upravit/přidat do trasy].

3. Upravte následující nastavení a stiskněte [Vypo-
čítat].

Dostupná nastavení

➀ [Přidat cíl]:

Stiskněte pro přidání nového cíle.

➁ Aktuální cíl:

Stisknutím upravte nebo vymažte cíl.
„Úpravy/vymazání cíle nebo bodu
trasy“ (str. 105)

➂ Podmínky pro výpočet trasy do cíle/bodu
na trase:

Stiskněte pro změnu podmínek pro
výpočet trasy.

„Změna podmínek výpočtu trasy“
(str. 105)

➃ [Přidat bod trasy]:

Stiskněte pro přidání trasového bodu.
„Nastavení cíle nebo bodu trasy“ (str.
104)

➄ Aktuální bod trasy:

Stisknutím upravte nebo vymažte bod na
trase.

„Úpravy/vymazání cíle nebo bodu
trasy“ (str. 105)

➅ [Vypočítat]:

Stiskněte po úpravě trasy a systém ji
přepočítá za nových podmínek.

Nastavení cíle nebo bodu trasy
Cíl nebo bod trasy lze přidat do trasy, která již byla
nastavena. Kromě jednoho cíle lze nastavit až 20
bodů trasy.

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte položku [Upravit/přidat do trasy].

PBB0105XZ
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3. Stiskněte [Přidat cíl] nebo [Přidat bod trasy].

INFO:

Při zvolení možnosti [Přidat cíl] se aktuální cíl
změní na bod trasy.

4. Nastavení cíle nebo bodu na trase. Způsob vyhle-
dávání bodu na trase je stejný jako v případě cíle.

„Nastavení cíle“ (str. 97)

5. Pro přidání umístění ke trase stiskněte položku
[Přidat do trasy].

6. Zobrazí se informace o trase spolu se zvoleným
umístěním přidaným ke trase. Dle potřeby uprav-
te výpočet trasy.

„Změna podmínek výpočtu trasy“ (str. 105)

7. Stisknutím tlačítka [Vypočítat] potvrďte změnu
trasy. Trasa se přepočítá.

INFO:

Předchozí trasa se automaticky vymaže.

Úpravy/vymazání cíle nebo bodu trasy
Cíl nebo bod trasy, který je již nastaven, lze upravit
nebo smazat.

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte položku [Upravit/přidat do trasy].

3. Stiskněte již nastavený cíl nebo bod na trase.

4. Pro editaci následujících nastavení se dotkněte:

Dostupná nastavení

• [Odstranit]:

Vybraný cíl nebo bod trasy, který je již nasta-
ven, lze smazat.

• [Změnit pořadí]:

Pořadí již nastaveného cíle a bodů trasy lze
změnit.

• [Posunout cíl]/[Posunout cíl]:

Cílové místo nebo body trasy lze upravit po-
souváním nitkového kříže po mapě displeje
dotykové obrazovky.

5. Stiskněte [Vypočítat] pro použití změny.

INFO:

Když je cíl smazán, navádění se zruší.

Změna podmínek výpočtu trasy
Každá část trasy mezi body na trase může mít jiné
podmínky pro výpočet trasy.

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte položku [Upravit/přidat do trasy].

3. Stiskněte zobrazenou podmínku trasy na poža-
dované části trasy do cíle nebo bodu trasy.

4. Stiskněte požadovanou podmínku.

„Preference trasy“ (str. 102)

Podmínky se změní a displej se vrátí na obrazov-
ku editování trasy.

5. Stiskněte [Vypočítat] pro použití změny.

INFO:

Přepočítaná trasa nemusí být nejkratší trasa, pro-
tože systém z bezpečnostních důvodů upřednost-
ňuje silnice, po kterých se snadno jede.

Změna pořadí cíle a trasových bodů
Pořadí již nastaveného cíle a bodů trasy lze změnit.

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte položku [Upravit/přidat do trasy].

3. Stiskněte již nastavený cíl nebo bod na trase.

4. Stiskněte [Změnit pořadí].

5. Stiskněte požadovaný cíl nebo bod trasy pro pro-
vedení záměny dříve zvoleného cíle nebo bodu
trasy.

6. Stiskněte [Vypočítat] pro použití změny.
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NASTAVENÍ NAVIGACE

K přizpůsobení naváděcích informací, které systém poskytuje, jsou k dispozici různá nastavení.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Nastavení Navigace].

3. Stiskněte položku, kterou chcete nastavit.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Nastavení položky Akce

[Hlasitost navigace] Upraví hlasitost hlasového navádění.

[Hlas navigace] Aktivuje nebo deaktivuje hlasové navádění.

[Dopravní hlášení] Aktivuje nebo deaktivuje dopravní hlášení.
Když je tato položka aktivována, systém poskytuje hlášení o dopravních informacích nebo událostech na
trase. Kontrolka se rozsvítí, když je dopravní hlášení aktivováno.

[Navigace mýtnou bránou]: Aktivuje nebo deaktivuje funkci, které upozorňuje, že se vozidlo blíží k mýtné budce.

INFO:

• [Nastavení navigace] také naleznete na obrazovce s nabídky trasy.

„Nabídka trasy“ (str. 100)

• Dokonce i když je zapnuto [Dopravní hlášení], dopravní informace nejsou hlášeny v oblasti, kde nejsou dopravní informace vysílány.

• Hlasitost navádění lze nastavit také otočením <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> na ovládacím panelu nebo stisknutím <m> na volantu
během hlášení hlasového navádění.
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V tomto systému jsou k dispozici dva typy doprav-
ních informací, RDS-TMC (Systém rádiových údajů –
Kanál dopravních zpráv) ( je-li součástí výbavy) a in-
formace Premium Traffic ( je-li součástí výbavy).

Chcete-li aktivovat službu RDS-TMC ( je-li ve výba-
vě), nastavte položku [Použít Premium Traffic] ( je-li
ve výbavě) na vypnuto.

Chcete-li aktivovat informace Premium Traffic, za-
pněte položku [Použít Premium Traffic].

„Nastavení dopravních informací“ (str. 109)

FUNKCE RDS-TMC ( je-li součástí
výbavy)
Navigační systém přijímá dopravní informace z nej-
lepších dostupných zdrojů a aktivuje RDS-TMC, kte-
ré vyšle tuto informaci tak, aby vám poskytoval co
nejlepší navádění. Vysílání RDS-TMC je přijímáno vy-
hrazeným FM tunerem, takže můžete poslouchat
rádio i tehdy, když jsou vysílány dopravní informace.
Dopravní informace lze zobrazit pouze v oblastech,
kde probíhá vysílání RDS-TMC. Dopravní informace
nejsou k dispozici v některých zemích.

INFORMACE PREMIUM TRAFFIC
( je-li součástí výbavy)
Informace o dopravě v reálném čase lze získat také
z informací Premium Traffic s větším pokrytím ulic.

Typy událostí zobrazených na obrazovce jsou stej-
né jako informace RDS-TMC ( je-li součástí výbavy).

Informace Premium Traffic jsou k dispozici po za-
pnutí [Použít Premium Traffic] a připojení zařízení
Wi-Fi ( je-li součástí výbavy) nebo připojení chytrého

telefonu přes Wi-Fi nebo přes TCU (telematická řídi-
cí jednotka) ( je-li součástí výbavy).

„Nastavení dopravních informací“ (str. 109)

ZOBRAZENÍ DOSTUPNÝCH
DOPRAVNÍCH INFORMACÍ
Zobrazení dopravních událostí ze
seznamu
1. Stiskněte <MENU> a pak se dotkněte [Informace]

na spouštěcím panelu.

2. Dotkněte se [Informace o dopravě] nebo [Premi-
um Traffic]. Zobrazí se seznam dostupných typů
informací.

Dostupné
položky

Funkce

[Zobrazit
dopravní
situaci na
trase]

Zobrazí se seznam dopravních
informací z trasy ze současné
polohy vozidla až k cíli. K dispozici
jen při nastavení trasy.

[Informace o
dopravě v
okolí]

Zobrazí se seznam dostupných
dopravních informací v okolí
aktuální polohy vozidla.

INFO:

[Informace o dopravě] nebo [Premium Traffic] je
dostupné pouze tehdy, když jsou obdrženy infor-
mace o dopravě.

3. Stiskněte požadovanou položku. Zobrazí se se-
znam dostupných událostí.

4. Dotkněte se požadované události ze seznamu a
zkontrolujte detailní informace a mapu. Pro vy-
hledání alternativní trasy se dotkněte [Blokovat].

Zobrazení naléhavé dopravní
informace
Když se v okolí současné polohy vozidla nachází na-
léhavá událost, na dotykové obrazovce automatic-
ky vyskočí zpráva s hlasovým oznámením.

Zpráva obsahuje ikonu, typ událost, informace o
událost a přímou vzdálenost ze současné polohy k
místu události.

INFO:

• Když dojde k více naléhavým událostem, zob-
razí se událost, která je nejblíže současné polo-
ze vozidla.

• Pokud je naléhavá událost na doporučené trase
a pokud je nalezena objížďka, objeví se obra-
zovka s oznámením o trasy objížďky, když se
vozidlo blíží k bodu objížďky.

5GB0811XZ
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Dopravní informace na mapě
Dopravní informace se zobrazí na obou obrazov-
kách mapy 2D i 3D.

Informace na obrazovce

➀ Stav vozovky:

Volný provoz Zelená
Pomalý provoz Žlutá
Silný provoz Červená
Silnice je uzavřená a
na daném úseku došlo
k závažné dopravní
událostí

Oranžové a bílé pruhy

Kolony Oranžová

➁ Ikona dopravních informací:

Pokud trasa ještě nebyla nastavena,
všechny ikony dopravních informací na
obrazovce s mapou jsou zobrazeny šedě.
Pokud je trasa již nastavena, ikony na trase
jsou zobrazeny barevně a ikony mimo trasu
šedě.

S výjimkou Mexika:

m
Stojící kolony

m
Pomalý provoz

m
Plynulý provoz

m
Úsek je uzavřen

m
Nehoda

m
Práce na vozovce

m
Úzké jízdní pruhy

m
Všechny ostatní události

Pro Mexiko:

m
Dopravní zácpa

m
Pomalý provoz

m
Plynulý provoz

m
Silnice je uzavřena

m
Nehoda

m
Práce na silnici

m Úzké jízdní pruhy

m Všechny ostatní události

➂ Zbývající vzdálenost a čas:

Zbývající vzdálenost a čas vypočtený s
ohledem na dopravní informace na trase.

Je možné zvolit, zda chcete zobrazit
zbývající čas do cíle nebo předpokládaný
čas příjezdu do cíle.

„Preference trasy“ (str. 102)

➃ Ukazatel dopravy:

TMC (je-li součástí výbavy)

Zobrazuje se, pokud je k dispozici přijaté
RDS-TMC.

5GB0795XZPříklad
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Premium Traffic ( je-li ve výbavě)

Zobrazuje se, když jsou k dispozici
informace Premium Traffic.

INFO:

Ikony provozu se zobrazují ve škále 15 m (1/64 míle)
– 12,5 km (7,5 míle). Některé dopravní ikony se zobra-
zují pouze na mapě při vyšších úrovni detailů.

NASTAVENÍ DOPRAVNÍCH
INFORMACÍ
Nastavení funkcí vztahujících se k dopravním infor-
macím lze měnit.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-
vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Nastavení doprav. informací].

3. Stiskněte požadované nastavení. Rozsvítí se uka-
zatel vybraného nastavení.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle
modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky nastavení

• [Použít Premium Traffic]:

Zapíná a vypíná informace Premium Traffic ( je-li
ve výbavě).

• [Ikony filtru provozu]:

Vybírá, které typy dopravních situací (např. ne-
hoda) se zobrazí na obrazovce s mapou.

INFO:

• Funkce [Použít Premium Traffic] nemusí být v
závislosti na modelech, specifikacích a verzích
softwaru k dispozici.

• K [Nastavení doprav. informací] se lze také do-
stat z obrazovky mapy s aktuální polohou.

• I když je položka [Dopravní hlášení] nastavena
na vypnuto, nebude to mít vliv na navádění na
trase. Oznámení nouzových informacích rovněž
nebude vypnuto.

„Nastavení navigace“ (str. 106)

UKLÁDÁNÍ LOKALITY
Často navštěvovaná místa lze uložit do adresáře.
Uložené adresy lze snadno vyvolat pro jejich nasta-
vení jako cíle nebo bodu trasy. Adresář pojme až
200 lokalit.

Uložení polohy vašeho domu nebo
práce
Do systému lze uložit umístění vašeho domu nebo
práce.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-
vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Adresář].

3. Stiskněte [Přidat domácí adresu] nebo [Přidat fi-
remní adresu].

4. Stiskněte příslušný způsob nastavení lokality. Viz
způsoby hledání používané pro nastavení cílů.

„Nastavení cíle“ (str. 97)

5. Stiskněte [OK].

PBB0126XZ
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6. Zobrazí se hlášení a adresa lokality se uloží do
adresáře.

7. Podle potřeby upravte obsah uložené položky.
Potvrďte stisknutím tlačítka [OK].

„Úpravy uložených lokalit“ (str. 112)

INFO:

Pokud se na obrazovce cíle dotknete položky [Jet
domů (Uložit adresu)] nebo [Jet do práce (Uložit ad-
resu)] ve chvíli, kdy ještě nebylo umístění domova
nebo práce uloženo, systém zobrazí zprávu s dota-
zem, zda si přejete uložit umístění domova nebo
práce. Stiskněte [Ano] pro uložení umístění domova
nebo práce.

Ukládání lokality pomocí vyhledávání
Uložení místa je možné pomocí vyhledávání různý-
mi způsoby.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-
vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Adresář].

3. Stiskněte [Uložené destinace].

4. Stiskněte [Přidat nově].

5. Stiskněte příslušný způsob nastavení lokality. Viz
způsoby hledání používané pro nastavení cílů.

„Nastavení cíle“ (str. 97)

6. Stiskněte [OK].

7. Zobrazí se hlášení a adresa lokality se uloží do
adresáře.

8. Podle potřeby upravte obsah uložené položky.
Potvrďte stisknutím tlačítka [OK].

„Úpravy uložených lokalit“ (str. 112)

INFO:

• Když je lokalita uložena v [Uložené destinace],
můžete pomocí položky [Adresář] vyhledat da-
né místo.

• Pokud již máte uloženo 200 umístění, nemůžete
přidat nové umístění, dokud nevymažete něja-
ké z momentálně uložených umístění.

Uložení lokality posunutím mapy
1. Posuňte se na preferované místo na mapě a stisk-

něte [m] na displeji dotykové obrazovky.

2. Stiskněte [Uložit dest.]. Zobrazí se zpráva.

3. Ikona představující uložené umístění se zobrazí
na mapě. Stiskem <MAP> se vrátíte na obrazov-
ku současného umístění.

ULOŽENÍ TRASY
Uložit lze nejvýše 10 vypočítaných tras. Uložené tra-
sy lze snadno vyhledat a nastavit jako navrhovanou
trasu.

Aby bylo možné trasu uložit, je nutné zadat alespoň
jeden bod na trase.

1. Stiskněte <MAP> a pak se dotkněte [Trasa] na
spouštěcím panelu.

2. Stiskněte [Uložit trasu]. Zobrazí se potvrzovací
zpráva. Po výzvě stiskněte [Ano] pro uložení sou-
časné trasy.

5GB0792XZ
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INFO:

• Aby bylo možné trasu uložit, je nutné nastavit
alespoň 1 bod na trase.

• Uložená trasa obsahuje jen umístění (cíl a tra-
sové body) a podmínky výpočtu trasy, ne trasu
samotnou.

• Trasa je uložena na prvním dostupném pořado-
vém čísle v seznamu uložených tras.

• Jakmile je v adresáři uloženo 10 tras, novou tra-
su lze uložit až po vymazání staré.

„Výmaz uložené položky“ (str. 115)

ULOŽENÍ ZAKÁZANÉ OBLASTI
Zakázanou oblast lze uložit. Zakázaná oblast je ob-
last, kterou lze vyjmout z trasy, například silnice, kte-
rá je vždy ucpaná. Jakmile uložíte zakázané oblasti,
systém se těmto oblastem při výpočtu trasy vyhý-
bá. Lze uložit až 10 zakázaných oblastí.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-
vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Adresář].

3. Stiskněte [Zakázaná oblast].

4. Stiskněte [Přidat nově].

Stiskněte příslušný způsob vyhledání lokality.

„Nastavení cíle“ (str. 97)

5. Stiskněte [OK].

6. V případě potřeby upravte informaci o zakázané
oblasti.

„Úprava zakázané oblasti“ (str. 115)

7. Stisknutím tlačítka [OK] uložte informaci o zaká-
zané oblasti.

INFO:

Uložit lze nejvýše 10 zakázaných oblastí. Pokud již
máte uloženo 10 zakázaných oblastí, nemůžete při-
dat novou oblast, dokud nevymažete nějakou z mo-
mentálně uložených oblastí.

„Výmaz uložené položky“ (str. 115)

PBB0100XZ
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ÚPRAVY ULOŽENÝCH INFORMACÍ
Položky uložené v systému lze upravovat.

Úpravy uložených lokalit
1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Adresář].

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Nastavení položky Akce

[Domácí
adresa]*

[Upravit] [Zobrazit ikonu na mapě] Zobrazuje ikonu domova na mapě.

[Ikona] Zvolí požadovaný vzhled ikony domova.

[Zvuk] Nastaví typ výstrahy, která se ozve, když se vozidlo blíží k domovu.

[Směr] Nastaví výstrahu tak, aby se rozezněla, když se blížíte z konkrétního směru.

[Vzdálenost] Nastaví výstrahu, která se spustí, když se blížíte ke konkrétní vzdálenosti od
domova.

[Telefonní číslo]/[Telefonní č.] Uloží telefonní číslo domů.

[Změnit místo] Upraví uloženou domácí adresu.

[Odstranit] Vymaže uloženou domácí adresu.

[OK] Potvrdí a uloží upravenou informaci o domovu.
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Nastavení položky Akce

[Firemní
adresa]*

[Upravit] [Zobrazit ikonu na mapě] Zobrazuje ikonu práce na mapě.

[Ikona] Zvolí požadovaný vzhled ikony práce.

[Zvuk] Nastaví typ výstrahy, která se ozve, když se vozidlo blíží k práci.

[Směr] Nastaví výstrahu tak, aby se rozezněla, když se blížíte z konkrétního směru.

[Vzdálenost] Nastaví výstrahu, která se spustí, když se blížíte ke konkrétní vzdálenosti od
práce.

[Telefonní číslo]/[Telefonní č.] Uloží telefonní číslo do práce.

[Změnit místo] Upraví uloženou firemní adresu.

[Odstranit] Smaže uloženou firemní adresu.

[OK] Potvrdí a uloží upravenou informaci o práci.
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Nastavení položky Akce

[Uložené
destinace]

[Seřadit] [Seřadit podle čísla] Třídí uložená umístění.

[Seřadit podle jména]

[Seřadit podle ikon]

[Seřadit podle skupiny]

[Přidat nově] Přidá nové umístění.
„Ukládání lokality pomocí vyhledávání“ (str. 110)

Seznam
uložených
lokalit

[Upravit] [Zobrazit ikonu na mapě] Zobrazí ikonu uložené lokality na mapě.

[Název] Registruje název nového záznamu.

[Hlasová značka] Registruje hlasovou značku pro záznam, který umožňuje použití záznamu
pomocí systému rozpoznání hlasových povelů ( je-li součástí výbavy).

[Ikona] Zvolí ikonu pro záznam.

[Zvuk] Nastaví typ výstrahy, která se ozve, když se vozidlo blíží k určitému umístění.

[Směr] Nastaví výstrahu tak, aby se rozezněla, když se blížíte z konkrétního směru.

[Vzdálenost] Nastaví výstrahu, která se spustí, když se blížíte ke konkrétní vzdálenosti k
umístění.

[Telefonní číslo]/[Telefonní
č.]

Zapíše telefonní číslo pro danou lokalitu.

[Skupina] Registruje skupinu záznamu.

[Čísla položek] Registruje číslo záznamu pro umístění.

[Změnit místo] Edituje uložené informace o lokalitě.

[Odstranit] Smaže uložené informace o lokalitě.

[OK] Potvrdí a uloží upravenou uloženou informaci o umístění.

*: Pokud nebyla domácí nebo firemní adresa uložena, zobrazí se [Přidat domácí adresu] nebo [Přidat firemní adresu] a z nabídky lze domácí nebo firemní adresu
uložit.
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Úpravy uložené trasy
1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-

vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Adresář].

3. Stiskněte [Uložené trasy].

4. Stiskněte preferovanou uloženou trasu ze sezna-
mu. Zobrazí se obrazovka s uloženými trasami.

Nastavení
položky

Akce

[Přejmenovat] Změní název uložené trasy.
[Nahradit] Přepíše uloženou trasu na

stávající trasu.
[Odstranit] Smaže uloženou trasu.
[OK] Uplatní upravená nastavení.

Úprava zakázané oblasti
1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-

vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte položku [Adresář] a poté [Zakázaná ob-
last].

3. Stiskněte požadovanou zakázanou oblast v se-
znamu. Zobrazí se obrazovka s nastavením za-
kázané oblasti.

Nastavení
položky

Akce

[Přejmenovat] Změní název zakázané oblasti.
[Změnit místo] Upravuje umístění zakázané

oblasti.
[Změnit vel.
oblasti]

Upravuje velikost zakázané
oblasti.

[Dálnice]/
[Dálnice]

Nastaví zakázanou oblast tak,
aby byly zahrnuty nebo
vyloučeny placené úseky.
Barva zakázané oblasti se
změní v závislosti na nastavení.
Dálnice zapnuty: Zelená
Dálnice vypnuty: Modrá

[Odstranit] Smaže zakázanou oblast.
[OK] Uplatní upravená nastavení.

VÝMAZ ULOŽENÉ POLOŽKY
Místa a trasy v adresáři lze smazat. K dispozici je
mazání samostatné položky a mazání všech ulože-
ných položek.

INFO:

Vymazané položky nelze obnovit. Než položku vy-
mažete, vždy se ujistěte, že ji už nepotřebujete.

Výmaz jednotlivé uložené položky
1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-

vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte [Adresář].

3. Stiskněte [Odstranit uložené položky].

Preferovanou položku vyberte dotykem tlačítka
[Ano], čímž potvrdíte její vymazání.
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Výmaz jednotlivé položky na mapě
1. Posuňte nitkový kříž nad uloženou lokalitu, kte-

rou chcete vymazat a poté stiskněte [m].

2. Stiskněte [Odstranit].

3. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Potvrďte obsah
zprávy a stiskněte [Ano].

Uložená položka se vymaže z Adresáře.

Krok 1 Krok 2 Akce
[Odstranit domácí adresu] Odstraní domácí adresu.
[Odstranit firemní adresu] Odstraní firemní adresu.
[Odstranit
adresář]

[Odstranit vše] Smaže všechny uložené lokality.
[Odstranit jednu] Odstraní vybrané uložené umístění.

[Odstranit
uložené trasy]

[Odstranit vše] Smaže všechny trasy.
[Odstranit jednu] Odstraní vybranou uloženou trasu.

[Odstranit
zakázané
oblasti]

[Odstranit vše] Smaže všechny uložené zakázané oblasti.
[Odstranit jednu] Odstraní vybranou zakázanou oblast.

[Odstranit
předchozí cíle]

[Odstranit všechny předchozí cíle]: Vymaže všechny předchozí cíle.
[Odstranit jeden předchozí cíl] Odstraní předchozí cíl.
[Odstranit předchozí výchozí bod]/
[Odstranit předchozí výchozí bod]

Odstraní předchozí výchozí bod.

[Odstranit naučené trasy] Odstraní naučené trasy.

5GB0747XZ
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Navigační systém lze nastavit podle požadavků uži-
vatele.

1. Stiskněte [Navigace] na obrazovce menu Nasta-
vení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte položku, kterou chcete nastavit.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle
modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky:

• [Nastavení mapy]

Nastaví způsob zobrazení a orientaci mapy.

„Nastavení mapy“ (str. 94)

• [Nastavení navigace]

Nastaví jednotlivé funkce navádění.

„Nastavení navigace“ (str. 106)

• [Preference trasy]

Změní předvolby výpočtu trasy.

„Preference trasy“ (str. 102)

• [Nastav. dopr. info]

Nastaví různé funkce dopravních informací.

„Nastavení dopravních informací“ (str.
109)

• [Nastavení bezpečnostních pokynů]

Nastavení položky Akce

[Zobrazení omezení
rychlosti na mapě]

Když je tato položka
zapnutá, ukazatel
omezení rychlosti se
objeví na pravé straně
obrazovky s mapou tehdy,
je-li na cestě, po které
vozidlo jede, omezení
rychlosti.

„2D mapa (pro
Střední východ)“
(str. 88)

[Upozornění na
omezení rychlosti]

Když je tato položka
zapnutá, ukazatel
omezení rychlosti začne
blikat a zapípáním řidiče
varuje, dojde-li k
překročení rychlostního
limitu.

„2D mapa (pro
Střední východ)“
(str. 88)

[Citl. omezení rychl.] Upraví citlivost omezení
rychlosti pro [Upozornění
na omezení rychlosti].

[Nastavení
varování
před
radary]

[Ikona
radaru na
mapě]

Když je tato položka
zapnutá, na mapě se
zobrazí ikony
bezpečnostních kamer.

[Varování
před
radarem]

Když je tato položka
zapnutá, zobrazí se na
pravé straně obrazovky
mapy varovný indikátor
bezpečnostní kamery,
když se vozidlo blíží k
bezpečnostním kamerám.

• [Adresář]

Uloží umístění a trasy. Uložené položky lze edi-
tovat nebo mazat.

„Ukládání lokality/trasy“ (str. 109)

• [Indiv. bodů záj.]/[Indiv. bodů záj.]

Nastaví kategorie bodů zájmu tak, aby se zob-
razovaly na obrazovce Body zájmu.

• [Upravit aktuální destinaci]

Pokud ikona vozidla ukazující jeho současné
umístění není ve správné poloze, můžete polo-
hu ikony vozidla na mapě upravit.

• [Odstranit uložené položky]

Smaže uloženou lokalitu nebo trasu.

„Výmaz jednotlivé uložené položky“ (str.
115)

• [Odstranit předchozí cíle]

Smaže všechny nebo jeden z předchozích cílů
nebo výchozích bodů.

„Výmaz jednotlivé uložené položky“ (str.
115)

• [Synchroniz. s Door-to-Door Navi]/[Synchro-
nizovat. s Door-to-Door Navií]/[Sync with
Smartphone Navi.]

Zapne/vypne podrobnou navigaci.

NASTAVENÍ NAVIGACE
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• [Předvídatelné nastavení cíle]

Nastavení položky Akce

[Nabídnout
předvídatelné cíle]

Zapne/vypne funkci učení
jízdních návyků. Když je tato
položka zapnutá, systém se
učí jízdní návyky a po
aktivaci systému navrhuje
předpokládané cíle, pokud
jsou k dispozici.

[Vymazat informace
o předvídatelném]

Vymaže naučené jízdní
návyky.

• [Obnovit všechna výchozí nastavení naviga-
ce]

Zde obnovíte jednotlivá nastavení (displej, úro-
veň hlasitosti atd.) na výchozí hodnoty.

SOUČASNÁ POLOHA VOZU
Zobrazení současné polohy vozu
Tento navigační systém kombinuje data získaná
z vozidla (pomocí gyrosnímače) a satelitů GNSS
(Globální družicový polohový systém) a vypočítává
současnou polohu vozu. Tato poloha se pak zobra-
zuje při navádění k cíli.

Co je GNSS (Celosvětový systém
satelitní navigace)?
GNSS je obecný termín označující systémy určování
polohy využívající signály ze satelitů. Tento navigač-
ní systém přijímá rádiové signály ze tří či více růz-
ných družic a zjišťuje polohu vozu za použití prin-
cipu triangulace.

Nastavení určování polohy:

Když systém usoudí, že poloha vozu je nepřesná
v závislosti na rychlosti vozu a výpočtech údajů gy-
rosnímače, systém automaticky upraví polohu iko-
ny vozu pomocí signálů GNSS.

Přijímání signálů z družic GNSS:

Příjem signálů GNSS může být v závislosti na okol-
ním prostředí slabý. Vozidla v následujících oblas-
tech/prostředích nemusí signály GNSS přijímat.

• Uvnitř tunelů a parkovacích garáží

• V oblastech s mnoha vysokými budovami

NAI0422

NAI0423

OBECNÉ INFORMACE O
NAVIGAČNÍM SYSTÉMU
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• Pod víceúrovňovými dálnicemi

• Oblasti s mnoha vysokými stromy

• V kaňonech

INFO:

Anténa GNSS je umístěná za přístrojovou deskou
uvnitř vozidla nebo v anténě ve tvaru žraločí plout-
ve ( je-li ve výbavě) na střeše. Na přístrojovou desku
nepokládejte žádné předměty, zvláště pak mobilní
telefony nebo vysílačky. Vzhledem k tomu, že síla
signálu GNSS je slabá, telefony a vysílačky mohou
negativně ovlivnit příjem signálu, nebo jej zcela po-
tlačit.

Nesprávné zobrazení polohy vozidla
Následující případy mohou negativně ovlivnit správ-
nost zobrazení polohy vozidla nebo směru jízdy.
Přesnost se vrátí do normálu jakmile pominou zhor-
šené jízdní podmínky.

• Když je v blízkosti podobná silnice.

• Když se vozidlo pohybuje v oblasti s
mřížkovou strukturou silnic.

NAI0424

NAI0425

NAI0713 NAI0426

NAI0427
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• Když vozidlo projíždí velkou křižovatkou
nebo uzlem v tvaru písmene Y.

• Když vozidlo jede po souvislé, pomalu se
zatáčející silnici.

• Když se vozidlo pohybuje po klikatých
silnicích.

• Když se vozidlo nachází na smyčkovém
můstku.

• Když vozidlo jede po zasněžené nebo
nezpevněné vozovce.

• Při opakovaném zatáčení vpravo a vlevo,
nebo klikaté jízdě.

NAI0428

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433
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• Když se vozidlo otáčí na parkovišti na
točně, zatímco je spínač zapalování nebo
vypínač v poloze OFF.

• Při jízdě po silnici, která není zobrazena na
obrazovce mapy, nebo která byla změněna
kvůli pozdějším rekonstrukcím nebo z
jiných důvodů.

• Když je přesnost zjišťování polohy GNSS
nízká.

INFO:

• Při startování vozidla těsně po nastartování mo-
toru nebo systému e-POWER může dojít k chyb-
nému nastavení ikony vozidla.

• Ikona vozidla může být nezarovnaná i tehdy, po-
kud používáte pneumatiky různého rozměru
nebo sněžné řetězy.

• Systém je vybaven funkcí, jež automaticky upra-
vuje polohu ikony vozu, když se odchýlí od sou-
časné polohy.

• Úprava polohy vozu pomocí GNSS může být ne-
funkční, když je vozidlo zastaveno.

• Když se poloha ikony vozu nevrátí do normálu
ani po chvíli jízdy, upravte polohu ikony vozu
ručně.

Podrobné oblasti s mapovým pokrytím
(MCA) pro systém navigace
Tento systém vám má pomoci dosáhnout cíle a po-
skytuje i další funkce dle popisu v této příručce. Sys-
tém však musíte používat bezpečným a správným
způsobem. Informace o stavu vozovky, dopravním
značení a dostupnosti služeb nemusí být vždy ak-
tuální. Systém nenahrazuje řádnou a bezpečnou
jízdu podle dopravních předpisů.

Mapová data pokrývají vybrané oblasti měst.

Mapová data obsahují dva typy oblastí: „Oblasti s
podrobným pokrytím“ poskytují všechny podrobné
silniční údaje a ostatní zobrazují „Jen hlavní cesty“.

INFO:

Podrobné mapové údaje nejsou dostupné v mnoha
oblastech a obvykle se omezují na hlavní městské
oblasti.

UPOZORNĚNÍ

Pokrytí map se může v jednotlivých regionech li-
šit a může být také nepřesné nebo neúplné, pro-
tože stav silnic, včetně dopravních omezení, je
mimo kontrolu výrobce map a může se často mě-
nit. Za rozsah pokrytí je zodpovědný výrobce
mapy.

NAI0434

NAI0435

NAI0436
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VÝPOČET TRASY
• Navržená trasa nemusí být nejkratší, zároveň

nejsou brány do úvahy jiné okolnosti, jako jsou
dopravní zácpy.

• Z důvodu nevyhnutelné odlišnosti silničních
podmínek a okolností mezi dobou, kdy vy tento
systém používáte, a dobou, kdy byly tyto infor-
mace použity pro výrobu mapových dat, mo-
hou se vyskytnout odlišnosti ve vozovkách i
předpisech. V těchto případech mají aktuální sil-
niční podmínky a směrnice přednost před infor-
macemi o mapových datech.

• Během výpočtu trasy se mapa neposunuje, i
když se ikona vozidla pohybuje v souladu se
skutečným pohybem vozu.

• Během výpočtu mapy se deaktivují tlačítka jako
<MAP> a <MENU>.

• V některých případech po dokončení výpočtu
se vypočítaná trasa možná ihned nezobrazí.

• Body trasy, které jste již projeli, budou při opako-
vaném výpočtu trasy vynechány.

• Pokud posunete mapu, zatímco se kreslí navr-
žená trasa, může trvat dokončení kreslení déle.

• Výpočet trasy se možná nedokončí v následují-
cích případech.

– Pokud ve vzdálenosti 2,5 km (1,5 míle) od vo-
zu není žádná hlavní silnice, na obrazovce
se zobrazí zpráva oznamující tuto skuteč-
nost. Zkuste znovu provést výpočet, až bu-
de vozidlo blíže k hlavní silnici.

– Pokud ve vzdálenosti 2,5 km (1,5 míle) od cíle
nebo bodu trasy není žádná hlavní silnice,
na obrazovce se zobrazí zpráva oznamující
tuto skutečnost. Zkuste nastavit lokalitu blí-
že hlavní silnici.

– Pokud je vozidlo příliš blízko od cíle nebo k
cíli nevedou žádné silnice, objeví se na obra-
zovce zpráva oznamující tuto skutečnost.

– Pokud nelze dosáhnout cíle nebo bodů tra-
sy z důvodů dopravních předpisů, atd.

– Pokud je jediná cílová trasa k cíli nebo bo-
dům trasy příliš složitá.

• Při zobrazování trasy se mohou vyskytnout ná-
sledující situace.

– Pokud vypočítáváte trasu po hlavní cestě,
výchozí bod trasy se nemusí přesně shodo-
vat se současným umístěním vozu.

– Koncový bod trasy se nemusí přesně sho-
dovat s cílem.

– Pokud vypočítáte trasu po hlavní silnici, sys-
tém může zobrazovat trasu z jiné hlavní sil-
nice. Může to být způsobeno tím, že poloha
ikony vozu není přesná. V tomto případě za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a
upravte ikonu vozu nebo pokračujte v jízdě
a ověřte, zda se poloha ikony vozu automa-
ticky upraví, než se trasa přepočítá.

– Jsou případy, v nichž systém ukazuje nepří-
mou trasu k cíli nebo bodům trasy, a to když
je nastavíte z uložených informací nebo in-
formací o zařízeních. Chcete-li to opravit,
musíte dávat pozor na směr dopravy, zejmé-

na u pruhů s odlišnými jízdními směry vy-
značenými samostatně, jako jsou mimoú-
rovňové křižovatky a servisní oblasti.

– Tento systém nerozlišuje mezi částečným
řízením dopravy a úplným řízením (uzavír-
kou). Může zobrazit nepřímou cestu, i když
je trasa použitelná.

– I když je preference trajektů vypnuta, může
být navržena trasa využívající trajektu.

NAVIGOVÁNÍ

INFO:

Systém oznámí názvy ulic, pokud je systémový ja-
zyk nastaven na angličtinu. V závislosti na jazyko-
vém nastavení nemusí dojít k oznamování názvů
ulic.

Opakované hlasové navádění
Tato funkce je dostupná během navigování od oka-
mžiku dokončení výpočtu trasy, až do okamžiku, kdy
vozidlo dorazí do cíle. Stiskněte a podržte tlačítko
<MAP>. Hlasové navádění se zopakuje

Poznámky k hlasovému navádění

• Hlasové navádění v tomto systému považujte
za doplňkovou funkci. Při řízení vozu sledujte
trasu na mapě a věnujte pozornost skutečné-
mu stavu vozovky a dopravním předpisům.

• Hlasové navádění se aktivuje jen pro křižovatky
s určitými podmínkami. Mohou se vyskytnout
případy, kdy vozidlo musí zatočit, ale hlasové na-
vádění se nezapne.

122 Navigace ( je-li součástí výbavy)



• Obsah hlasového navádění se může lišit podle
směru zatáčky a typu křižovatky.

• Časování hlasového navádění se liší podle dané
situace.

• Když se vozidlo odchýlí od navrhované trasy,
hlasové navádění není dostupné. Systém to ne-
oznámí. Sledujte mapu a přepočítejte trasu.

„Přepočítání trasy“ (str. 104)

• Hlasové navádění možná nebude na dálničních
uzlech přesně odpovídat číslům silnic a směrům.

• Zobrazované názvy ulic se mohou někdy lišit od
skutečných názvů.

• Hlasové navádění není k dispozici, když je polož-
ka [Hlasová navigace] vypnutá.

• Hlasové navádění se spustí, když vozidlo najede
na navrženou trasu. Vyhledejte v mapě směr k
výchozímu bodu trasy.

• Jakmile se přiblížíte k bodu na trase, hlasové na-
vádění oznámí a informuje řidiče o tom, že vozi-
dlo dorazilo k bodu. Hlasové navádění přepne
na další úsek trasy. Když není hlasové navádění
dostupné, použijte mapu pro vyhledání směru.

• V některých případech hlasové navádění končí
dříve, než dorazíte do cíle. Do cíle dojedete podle
ikony směru na mapě.

• Hlasové navádění může být částečně funkční
nebo nefunkční z důvodu úhlu silnic na křižo-
vatce.

• Informace o výjezdech z dálnic se může lišit od
aktuálního dopravního značení.

• Vzhledem k tomu, že není možné brát v úvahu
silnice, které jsou dočasně dostupné nebo ne-
dostupné, může dojít k zobrazení mapy, která
neodpovídá aktuálním dopravním omezením.
Při jízdě vždy dodržujte aktuální dopravní ome-
zení.

O KANÁLU DOPRAVNÍHO
ZPRAVODAJSTVÍ SUNA (PRO
AUSTRÁLII)
Krátký formulář
Kanál dopravního zpravodajství SUNA

Aktivací, používáním a/nebo přístupem k doprav-
nímu zpravodajství SUNA nebo jinému obsahu
nebo materiálu poskytovanému společností
Intelematics (společně s produkty a/nebo službami
SUNA) musíte přijmout určité smluvní podmínky.
Následuje stručný přehled podmínek, které se
tím pádem na vás vztahují. Chcete-li zobrazit
úplné smluvní podmínky týkající se vašeho
využívání produktů a/nebo služeb SUNA, vyhledejte
internetové stránky www.sunatraffic.com.au/
termsandconditions/.

1. Souhlas

Používání produktů a/nebo služeb SUNA se bude
považovat za váš souhlas s těmito podmínkami,
které jsou podrobně popsány na webových strán-
kách. Společnost Intelematics si vyhrazuje právo
čas od času měnit tyto podmínky, ať už celé nebo
jejich část) a tyto změny budou účinné okamžitě po
zveřejnění změněných podmínek na webových

stránkách. Vaše další vyžívání produktů a/nebo slu-
žeb SUNA se bude považovat za váš souhlas se
změněnými smluvními podmínkami.

2. Duševní vlastnictví

Produkty a/nebo služby SUNA jsou určeny pro vaši
osobní potřebu. Jeho obsah nesmíte nahrávat, pře-
posílat ani používat ve spojení s jinými dopravními
informacemi nebo navigačními službami nebo se
zařízeními, které nejsou schváleny společností In-
telematics. Nezískáváte žádné právo vlastnit jaká-
koli práva duševního vlastnictví (včetně autorských
práv) na údaje, které se používají k poskytování pro-
duktů a/nebo služeb SUNA.

3. Vhodné použití

Produkty a/nebo služby SUNA jsou určeny jako po-
můcky pro osobní motorizaci a neposkytují kom-
plexní ani přesné informace při všech příležitostech.
Příležitostně může dojít k dalšímu zpoždění v dů-
sledku používání produktů a/nebo služeb SUNA. Be-
rete na vědomí, že tyto produkty nejsou určeny ne-
bo vhodné pro použití v aplikacích, kdy čas příjezdu
nebo směry jízdy mohou mít vliv na bezpečnost vás
nebo vašeho okolí.

4. Používání produktů a služeb SUNA při jízdě

Vy a ostatní autorizovaní řidiči vozidla, ve kterém
jsou produkty a/nebo služby SUNA nainstalovány a
aktivní, jste vždy zodpovědní za dodržování všech
příslušných zákonů a pravidel bezpečného řízení.
Zejména souhlasíte s tím, že budete aktivně provo-
zovat produkty a/nebo služby SUNA pouze tehdy,
když je vozidlo úplně zastavené a je to bezpečné.
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5. Kontinuita služeb a příjmu kanálu dopravního
zpravodajství SUNA

Využíváme přiměřené úsilí, abychom kanál doprav-
ního zpravodajství SUNA poskytovali 24 hodin den-
ně, 365 dní v roce. Z technických důvodů nebo kvůli
plánované údržbě může být kanál dopravního zpra-
vodajství SUNA občas nedostupný. Budeme se sna-
žit provádět údržbu v době, kdy k dopravním zá-
cpám moc nedochází. Vyhrazujeme si právo pro-
dukty a/nebo služby SUNA kdykoli stáhnout.

Také nemůžeme zajistit nepřerušený příjem RDS-
TMC signálu kanálu dopravního zpravodajství SUNA
na jakémkoli místě.

6. Omezení odpovědnosti

Pokud získáte a/nebo používáte produkty a/nebo
služby SUNA v Austrálii, s výjimkou případných pro-
hlášení, garancí a záruk, které jsou do této smlouvy
zahrnuty ze zákona nebo které jsou zákonem jinak
poskytovány (včetně jakýchkoli záruk poskytova-
ných spotřebiteli podle harmonogramu 2 Austral-
ského zákona o ochraně spotřebitele (2010) (Aus-
tralský spotřebitelský zákon), které nelze legálně vy-
loučit nebo změnit, je kanál dopravního
zpravodajství SUNA poskytován „tak jak je“ se všemi
svými vadami, a společnost Intelematics, její doda-
vatelé ani výrobce vašeho zařízení (společně Doda-
vatelé) neposkytují žádná zastoupení, garance ani
záruky týkající se kanálu dopravního zpravodajství
SUNA. Pokud získáváte a/nebo používáte produkty
a/nebo služby SUNA na Novém Zélandu a pokud
jsou produkty a/nebo služby SUNA dodávány pro
osobní nebo domácí použití či spotřebu, budou pla-
tit spotřebitelské záruky poskytované podle Části 1
a 4 zákona o spotřebitelských zárukách z roku 1993

(New Zealand Consumer Law). S výjimkou záruk,
které nemohou být zákonně vyloučeny nebo modi-
fikovány, neposkytuje společnost Intelematics, vý-
robce zařízení ani jakýkoli dodavatel údajů jakékoli
zastoupení, garance ani záruky týkající se doprav-
ního kanálu SUNA.

S výjimkou jakékoli odpovědnosti, která nemůže být
zákonně vyloučena (včetně odpovědnosti vyplýva-
jící z australského nebo novozélandského zákona o
spotřebitelských právech), nebude za žádných okol-
ností za případné ztráty, škody, nároky nebo nákla-
dy (včetně jakýchkoli následných, nepřímých či ná-
hodných škod) zodpovědná společnost Intelema-
tics ani žádný z dodavatelů, bez ohledu na to, jak
tyto ztráty vznikly.

Aby se předešlo pochybnostem, nic v této smlouvě
nemá za cíl změnit nebo vyloučit zastoupení, ga-
rance a záruky a další zákonná práva, která vám jsou
poskytována podle australských nebo novozéland-
ských spotřebitelských zákonů nebo jiných zákonů
jakékoli jurisdikce.

JAK AKTUALIZOVAT MAPOVÁ DATA

VAROVÁNÍ

PRO ZABRÁNĚNÍ VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ ČI SMRTI PŘI
AKTUALIZACI MAPOVÉHO SOFTWARU:

Jestliže se rozhodnete zaparkovat vozidlo v rám-
ci dosahu připojení Wi-Fi ( je-li součástí výbavy)
nebo TCU (telematická řídicí jednotka) ( je-li sou-
částí výbavy), zaparkujte vozidlo na bezpečném,
dobře větraném místě s přístupem čerstvého
vzduchu. Jestliže se během aktualizace rozhod-
nete zaparkovat vozidlo, udržujte je na dobře vě-

traném místě, aby se zamezilo vystavení oxidu
uhelnatému. Nevdechujte výfukové plyny; obsa-
hují oxid uhelnatý, který je bezbarvý a bez zápa-
chu. Oxid uhelnatý je nebezpečný. Může způsobit
bezvědomí nebo smrt.

1. Aplikujte parkovací brzdu.

2. Po dobu aktualizace zůstávejte u vozidla.

3. Po dobu aktualizace nedovolte, aby ve vozidle
zůstávaly děti, domácí mazlíčci nebo osoby vy-
žadující asistenci.

POZNÁMKA:

Během procesu aktualizace map není nutno, aby
bylo vozidlo zaparkováno.

Mapová data je možno aktualizovat přes USB ( je-li
součástí výbavy), Wi-Fi ( je-li součástí výbavy) nebo
TCU (telematická řídicí jednotka) ( je-li součástí vý-
bavy).

AKTUALIZACE POMOCÍ USB PAMĚTI
( je-li součástí výbavy)
Data navigační mapy lze aktualizovat nejnovějšími
informacemi stáhnutím databáze nové mapy do
paměťového zařízení USB a její instalací do vozidla.

Chcete-li aktualizovat mapu, použijte paměťové za-
řízení USB s následujícími specifikacemi:

Podporované médium: USB 2.0

Podporovaný systém souboru: FAT32

1. Stiskněte <MENU>
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2. Dotkněte se [Informace] na spouštěcím panelu a
poté se dotkněte [Informace o systému].

3. Typ A:

Dotkněte se [Aktualizace mapy] a pak se dotkně-
te [Aktualizace přes USB zař.]/[Aktualizace přes
USB zař.].

Typ B:

Dotkněte se možnosti [Aktualizace mapy].

4. Dotkněte se [Uložit údaje mapy na USB zařízení]/
[Uložit údaje mapy na USB zařízení].

5. Do USB portu vložte prázdné paměťové zařízení
USB.

„ Porty připojení USB (Universal Serial
Bus)“ (str. 16)

INFO:

Pokud v paměti USB nějaká data, mohou být
smazána.

6. Stiskněte [Zač.].

7. Po uložení informací o mapě na USB se dotkněte
[OK].

8. Přejděte na určenou webovou stránku na vašem
osobním počítači. Stáhněte a nainstalujte nástroj
pro aktualizaci map do svého počítače. (Ohledně
dalších podrobností se poraďte s prodejcem NIS-
SAN.)

9. Stáhněte aktualizovaná data a uložte je do pa-
měti USB pomocí nástroje pro aktualizaci map.

10. Stiskněte <MENU>.

11. Dotkněte se [Informace] na spouštěcím panelu a
poté se dotkněte [Informace o systému].

12. Typ A:

Dotkněte se [Aktualizace mapy] a pak se dotkně-
te [Aktualizace přes USB zař.]/[Aktualizace přes
USB zař.].

Typ B:

Dotkněte se možnosti [Aktualizace mapy].

13. Dotkněte se [Instalovat údaje mapy z USB zaří-
zení]/[Instalovat údaje mapy z USB zařízení].

14. Vložte paměťové zařízení USB do portu pro při-
pojení USB.

Zobrazí se potvrzovací zpráva. Potvrďte obsah
zprávy a stiskněte [Ano].

15. Po dokončení aktualizace se dotkněte [OK].

INFO:

• Navigační systém nelze během aktualizace
mapy používat.

• Údaje mapy by se měly aktualizovat za cho-
du motoru nebo systému e-POWER, aby se
zabránilo vybití baterie vozidla (12V baterie).

AKTUALIZACE POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ
SÍTĚ LAN (WI-FI) ( je-li součástí výbavy)
Pokud je vozidlo vybaveno řídicí jednotkou TCU
(Telematics Control Unit), lze mapová data aktuali-
zovat pomocí připojení Wi-Fi ve vozidle. Komunikaci
Wi-Fi lze provést prostřednictvím sítě Wi-Fi, chytré-
ho telefonu, atd.

„Nastavení Wi-Fi ( je-li součástí výbavy)“ (str.
24)

1. Připojte vozidlo k dostupné síti Wi-Fi.

2. Stiskněte <MENU>.

3. Dotkněte se [Informace] na spouštěcím panelu a
poté se dotkněte [Informace o systému].

4. Dotkněte se možnosti [Aktualizace mapy].

5. Dotkněte se položky [Aktualizovat přes Wi-Fi]/
[Aktualizovat přes Wi-Fi].
Zobrazí se potvrzovací zpráva.

6. Vyberte oblast, která má být aktualizována, a
dotkněte se tlačítka [Spustit aktualizaci].
Dotkněte se tlačítka [Ano] pro aktualizaci vybra-
né oblasti.

7. Po dokončení aktualizace se dotkněte [OK].

INFO:

• Když se během aktualizace mapových dat
zobrazí [Zrušit], dotknutím se tohoto tlačítka
můžete aktualizaci zrušit.

• Navigační systém nelze během aktualizace
mapy používat.
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• Při aktualizaci nevypínejte zdroj napájení
chytrého telefonu.

• Údaje mapy by se měly aktualizovat za chodu
motoru nebo systému e-POWER, aby se za-
bránilo vybití baterie vozidla (12V baterie).

• Dotkněte se položky [Hotspot ve voze]/[Car
Hotspot] ( je-li ve výbavě) a rozsvícením indi-
kátoru aktivujte komunikaci Wi-Fi hotspot.

• Velikost dat pro stažení aktualizace mapy pro
jednu zemi nebo jeden region se může pohy-
bovat mezi 100 MB a 1 GB. Velikost dat v pří-
padě aktualizace více zemí nebo regionů mů-
že přesahovat 1 GB. Použitím Wi-Fi hotspotu
na vašem chytrém telefonu může dojít k účto-
vání dalších poplatků ze strany vašeho po-
skytovatele. Připojte se k domácí síti Wi-Fi,
čímž se vyhnete dalším poplatkům za tele-
fonní data.

• V závislosti na modelech, specifikacích a ver-
zích softwaru lze stejnou operaci provést z
nabídky [Aktualizace systému]/[Aktualizace
systému] na obrazovce nabídky nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

• V závislosti na modelech, specifikacích a ver-
zích softwaru se aktualizace provádí na po-
zadí a do mapových dat se promítne při dal-
ším spuštění systému.

• Při vypnutí napájení vozidla je aktualizace ma-
py pozastavena. Po obnovení aktualizace ma-
py vyberte stejnou oblast pro aktualizaci ma-
py z nabídky [Aktualizovat přes Wi-Fi]/[Aktua-
lizovat přes Wi-Fi].

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE MAP ( je-li
součástí výbavy)
Mapová data lze aktualizovat pomoci TCU (telema-
tická řídicí jednotka).

1. Stiskněte <MENU>.

2. Dotkněte se [Informace] na spouštěcím panelu a
poté se dotkněte [Informace o systému].

3. Dotkněte se možnosti [Aktualizace mapy].

4. Dotkněte se [Nastavení aktualizace mapy].

5. Vyberte oblast mapy, kterou chcete aktualizovat.
Zobrazí se potvrzovací zpráva. Při příštím spuš-
tění systému se zobrazí oznámení, pokud bude
dostupná aktualizace mapových dat.

6. Když jsou po zapnutí napájení vozidla k dispozici
nová mapová data, zobrazí se vyskakovací zprá-
va s informací, že je k dispozici aktualizace mapy.
Pro aktualizaci mapových dat se dotkněte mož-
nosti [ANO].

INFO:

Pokud uživatel na vyskakovacím okně zvolí mož-
nost [Ne], nebude automatická aktualizace map
a softwaru dostupná navždy a uživatel bude mu-
set od příště vždy aktualizovat mapy a software
ručně.
Při vypnutí napájení vozidla je aktualizace mapy
pozastavena. Po obnovení aktualizace mapy vy-
berte stejnou oblast pro aktualizaci mapy z na-
bídky [Aktualizovat přes Wi-Fi]/[Aktualizovat přes
Wi-Fi].

7. Po dokončení aktualizace se dotkněte [OK].

INFO:

• Aktualizace se provede na pozadí a v mapo-
vých datech se aktualizace projeví při příštím
spuštění systému.

Ustanovení týkající se licence
automobilových výrobků pro koncové
uživatele
Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EU-
LA“) je dohodou mezi vámi a společností TomTom
International B.V. („TomTom“). Souhlasíte s tím, že
tato smlouva EULA je vymahatelná. Tato smlouva
EULA se vztahuje na vaše používání mapových dat,
softwaru, služeb Traffic and Travel nebo jakýchkoli
jiných produktů TomTom (společně dále jen „služ-
by“).

Pečlivě si přečtěte tuto smlouvu EULA. Používáním
služeb souhlasíte se všemi podmínkami této smlou-
vy EULA.

1. UDĚLENÍ LICENCE: Za to, že souhlasíte s dodržo-
váním podmínek této smlouvy EULA, vám společ-
nost TomTom tímto uděluje nevýhradní licenci na
používání služeb výhradně v souvislosti s vozi-
dlem. Pokud jsou poskytovány upgrady, aktuali-
zace nebo doplňky služeb, řídí se používání těch-
to upgradů nebo aktualizací touto smlouvou EU-
LA.
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2. OMEZENÍ: Služby není dovoleno pronajímat, půj-
čovat, prezentovat, používat či vysílat na veřej-
nosti nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribu-
ovat. V závislosti na tom, jak to dovolují platné
právní předpisy, nebudete kopírovat nebo upra-
vovat služby či jejich části, nebudete provádět re-
verzní inženýrství, dekompilaci nebo jejich roze-
brání a nedovolíte tak učinit ani žádné další oso-
bě.

3. VLASTNICTVÍ: Autorská a jiná duševní, průmys-
lová a/nebo vlastnická práva ke službám vlastní
společnost TomTom a/nebo její dodavatelé. Spo-
lečnost TomTom vám povoluje používat služby
pouze v souladu s podmínkami této smlouvy EU-
LA. Všechna práva, která nejsou výslovně uděle-
na v této smlouvě EULA, si vyhrazuje společnost
TomTom. V příslušném rozsahu berete na vědo-
mí, že nemáte právo na přístup ke službám ve
zdrojovém kódu nebo v odemčeném kódování.

4. LICENCE NA SOFTWARE TŘETÍCH STRAN: Služby
mohou využívat software třetích stran. Bez ohle-
du na ustanovení 2 a 3 může používání někte-
rých materiálů třetích stran, které jsou součástí
softwaru, podléhat jiným podmínkám. Oficiální
oznámení o autorských právech a konkrétní li-
cenční podmínky těchto softwarových kódů a al-
goritmů třetích stran naleznete na adrese http://
www.tomtom.com. Tímto souhlasíte s podmín-
kami pro takový software třetích stran.

5. OMEZENÁ ZÁRUKA:

• BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SLUŽBY NEBYLY VYVI-
NUTY ZA ÚČELEM USPOKOJENÍ VAŠICH INDI-
VIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ, A PROTO JE VAŠÍ
POVINNOSTÍ ZAJISTIT, ABY ZAŘÍZENÍ A FUNK-

CE SLUŽEB SPLŇOVALY VAŠE POŽADAVKY.
SPOLEČNOST TOMTOM NEPOSKYTUJE A NE-
MŮŽE POSKYTOVAT ZÁRUKU NA TO, ŽE TYTO
SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ A
CHYB. MĚLI BYSTE SI BÝT VĚDOMI ZEJMÉNA
TOHO, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU V NAVI-
GAČNÍM SYSTÉMU MŮŽE DOJÍT K CHYBÁM VE
VÝPOČTU ZPŮSOBENÝM NAPŘÍKLAD MÍSTNÍ-
MI PODMÍNKAMI PROSTŘEDÍ A/NEBO NEÚPL-
NÝMI ÚDAJI.

• V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLAT-
NÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST TOMTOM A JEJÍ
DODAVATELÉ POSKYTUJÍ SLUŽBY “TAK, JAK
JSOU“, A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH DAL-
ŠÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOV-
NÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKON-
NÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI (PO-
KUD EXISTUJÍ) PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK,
POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK USPOKOJIVÉ
KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, SPO-
LEHLIVOSTI NEBO DOSTUPNOSTI, PŘESNOS-
TI NEBO ÚPLNOSTI ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKŮ,
POKUD JDE O SLUŽBY A POSKYTOVÁNÍ NEBO
NEPOSKYTOVÁNÍ PODPORY NEBO JINÝCH
SLUŽEB, INFORMACÍ, SOFTWARU A SOUVISE-
JÍCÍHO OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB
NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SLU-
ŽEB.

BEZPEČNOST: SLUŽBY JSOU URČENY POUZE
K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A NAVIGAČ-
NÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S VAŠÍ CESTOU
A NEJSOU URČENY K POUŽITÍ JAKO
NÁSTROJ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ A
NEMOHOU VÁS VAROVAT PŘED VŠEMI NE-
BEZPEČÍMI A RIZIKY NA CESTĚ, PO KTERÉ JE-

DETE. PROTO ZŮSTÁVÁ VAŠÍ POVINNOSTÍ ŘÍ-
DIT OPATRNĚ A BEZPEČNĚ (S NÁLEŽITOU
OPATRNOSTÍ A POZORNOSTÍ NA SILNICI) A
DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ DOPRAVNÍ
PŘEDPISY A PRAVIDLA. JE VAŠÍ POVINNOSTÍ
NEPOUŽÍVAT SLUŽBY ZPŮSOBEM, KTERÝ BY
VÁS ROZPTYLOVAL OD BEZPEČNÉHO ŘÍZE-
NÍ.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝ-
MI ZÁKONY SPOLEČNOST TOMTOM ANI JEJÍ PO-
SKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ NEBO ZAMĚSTNANCI NE-
NESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKO-
LI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍ-
MÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO
NÁSLEDNÉ (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZA NEMOŽ-
NOST POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO K NIM PŘISTUPO-
VAT, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY ZIS-
KU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), KTERÉ
VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S PO-
UŽÍVÁNÍM SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽ-
BY NEBO K NIM PŘISTUPOVAT NEBO V SOUVIS-
LOSTI S JINÝM PROVÁDĚNÍM SLUŽEB, A TO I V
PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NISSAN BYLA UPO-
ZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH
ŠKOD.

V ROZSAHU, V JAKÉM NENÍ SPOLEČNOST TOM-
TOM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
OPRÁVNĚNA VYLOUČIT SVOU ODPOVĚDNOST
PODLE VÝŠE UVEDENÉHO BODU 6.1, JE CELKOVÁ
SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TOM-
TOM VŮČI VÁM OMEZENA NA ČÁSTKU 100,00 USD.
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VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PODLE
TOHOTO BODU 6: (I) NEMAJÍ VLIV NA VAŠE PRÁVA
PODLE PLATNÝCH ZÁVAZNÝCH VNITROSTÁTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ; (II) NEVYLUČUJÍ ANI NEOME-
ZUJÍ ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT
NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ.

7. UKONČENÍ: Aniž by byla dotčena jakákoliv další
práva, společnost TomTom tuto smlouvu EULA
může okamžitě ukončit, pokud nesplníte někte-
rou z jejích podmínek. Ustanovení této Smlouvy,
která jsou svou povahou určena k tomu, aby pře-
žila ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení
této smlouvy EULA.

8. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN: Společ-
nost TomTom a další třetí strany, které se podílejí
na zpřístupnění služeb (“třetí strany“), neodpoví-
dají za obsah jakýchkoli stránek nebo služeb tře-
tích stran, za jakékoli odkazy obsažené na strán-
kách nebo službách třetích stran ani za jakékoli
změny nebo aktualizace stránek nebo služeb tře-
tích stran, které jsou poskytovány prostřednic-
tvím služeb nebo jinak. Společnost TomTom (a
případně každá ze třetích stran) vám tyto odka-
zy a přístupy na weby a služby třetích stran po-
skytuje pouze pro vaše pohodlí a zařazení jaké-
hokoli odkazu nebo přístupu neznamená, že
společnost TomTom nebo jakákoli třetí strana
stránky nebo službu třetí strany schvaluje. Za po-
užití těchto odkazů nebo webových stránek tře-
tích stran a způsob, jakým tyto stránky a odkazy
třetích stran používáte, nesete vlastní odpověd-
nost, činíte tak na vlastní riziko a nebudete je po-
užívat nezákonným a podvodným způsobem.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy
EULA nebo chcete-li z jakéhokoli důvodu kontak-
tovat společnost TomTom, navštivte níže uvede-
né webové stránky společnosti TomTom:
http://www.tomtom.com.
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POUŽITÍ SYSTÉMU ROZPOZNÁNÍ
HLASOVÝCH POVELŮ
Inicializace
Když je spínač zapalování nebo hlavní spínač v po-
loze ACC nebo ON, inicializuje se rozpoznání hlaso-
vých povelů. Jakmile inicializace skončí, systém je
připraven přijímat hlasové povely. Pokud před do-
končením inicializace ovládáte tlačítko <m> na
volantu, na displeji se zobrazí následující zpráva, žá-
dající o vyčkání, dokud systém nebude připraven.

INFO:

V závislosti na zemi není funkce rozpoznání hlaso-
vých povelů k dispozici a funkce <m> nemusí fun-
govat.

NEŽ ZAČNETE
Pro nejlepší výkon rozpoznání hlasových povelů do-
držujte následující body.

• Interiér vozu by měl být co nejtišší. Zavřete ok-
na, abyste eliminovali okolní hluk (zvuk dopravy,
vibrace atd.) a snižte rychlost ventilátoru tope-
ní/klimatizace, abyste ztišili hluk, který může
bránit systému ve správném rozpoznání hlaso-
vých povelů.

• Počkejte, až se ozve signál, než pronesete povel.

• Mluvte přirozeným hlasem, aniž byste dělali pří-
lišnou pauzu mezi slovy.

• Systém není schopen rozpoznat hlasové povely
vydané ze sedadla spolujezdce.

UDĚLOVÁNÍ HLASOVÝCH POVELŮ
1. Stiskněte tlačítko <m> na volantu.

2. Seznam povelů se zobrazí na obrazovce a sys-
tém přednese výzvu hlasové nabídky.

Povely dostupné v této kategorii se zobrazí na
levé straně obrazovky. Vyslovte nebo stiskněte
povel kategorie ze seznamu povelů kategorie.

INFO:

• Některé z příkazů pro každou kategorii se zob-
razí na pravé straně obrazovky a mohou být vy-
sloveny bez výběru kategorie.

• Po provedení povelu kategorie lze rozpoznávat
jen povely spojené s vybranou kategorií.

3. Jakmile zazní akustický signál a ikona na obra-
zovce se změní z m na m, vyslovte povel. Pří-
kaz můžete vybrat také přímým dotykem obra-
zovky pomocí tlačítka <m>/<m>/<m/m>/
<OK> (typ posuvného číselníku) na volantu nebo

pomocí tlačítka <PUSH SOUND/m>/
<TUNE SCROLL/PUSH SOUND>/
<m/ENTER SETTING> na ovládacím
panelu.

INFO:

Pokud po několika vybídkách není zadán žádný po-
vel, systém rozpoznání hlasových povelů pozastaví
svou činnost. Pro pokračování v činnosti stiskněte
tlačítko <m> na volantu.

4. Dále se řiďte výzvami hlasové nabídky a hovořte
po zaznění zvukových signálů, dokud požadova-
ná operace nebude dokončena.

INFO:

• Systém rozpoznávání hlasu ukončíte stisknutím
a podržením tlačítka <m> nebo m> (po-
kud je jím volant vybaven). Stisknutím a podrže-
ním levého tlačítka <m/m/m> ( je-li in-
stalováno) na volantu lze rovněž ukončit systém
rozpoznávání hlasu.

• V závislosti na nastavení jazyka nelze systém
rozpoznávání hlasu použít.

Tipy pro obsluhu

• Po zaznění tónu proneste povel.

• Pokud není povel rozpoznán, systém vás vybíd-
ne ke zopakování povelu. Zopakujte povel zře-
telným hlasem.

• Dotkněte se [m] na dotykové obrazovce pro
návrat na předchozí obrazovku. Na předchozí
obrazovku se můžete vrátit také stisknutím

PBE0024XZ

Příklad

ROZPOZNÁNÍ HLASOVÝCH
POVELŮ ( je-li součástí výbavy)
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<m> ( je-li na volantu) nebo stisknutím levé
strany <m/m/m> ( je-li na volantu).

• Chcete-li upravit hlasitost zpětné vazby systé-
mu, stiskněte tlačítko <m> na volantu nebo
otočte <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/
<VOL/PUSH POWER> na ovládacím panelu, za-
tímco systém vydává hlášení.

Přerušení hlasové nabídky:

Ve většině případů můžete přerušit hlasovou zpět-
nou vazbu vyslovením dalšího povelu po stisknutí
tlačítka <m> na volantu. Když systém přerušíte,
počkejte před vyslovením povelu na zaznění tónu.

Jednorázový hovor ( je-li součástí výbavy):

Pokud chcete při telefonním hovoru použít systém
rychleji, můžete použít povel druhé úrovně a pře-
skočit povel první úrovně. Například můžete stisk-
nout tlačítko <m> a říci „Vytočit znovu“ ihned po
zaznění tónu, aniž by bylo nutné nejdříve říci „Tele-
fon“.

Jak zobrazit obrazovku hlasového
ovládání
1. Pro zobrazení první obrazovky seznamu hlaso-

vých povelů stiskněte <m> na volantu.

2. Vyslovte povel nebo vyberte položku na sezna-
mu hlasových povelů. Zobrazí se druhá obrazov-
ka.

3. Vyslovte povel nebo vyberte položku na sezna-
mu hlasových povelů. Povel bude proveden, ne-
bo se zobrazí další obrazovka pro další povely.

4. Postupujte podle vybídek a dokončete povely.

Obrazovky hlasových povelů:

➀ Zobrazí seznam dostupných kategorií.
Vyslovte povel kategorie nebo stiskněte
tlačítko odpovídající kategorie.

➁ Pro zobrazení nastavení hlasu systému
stiskněte [Nastavení] nebo vyslovte
„Settings“.

➂ Zobrazí se seznam dostupných povelu pro
danou kategorii. Zadejte požadovaný povel.

➃ Pro nápovědu ohledně používání systému
stiskněte tlačítko [Nápověda] nebo řekněte
„Help“.

INFO:

Stiskněte tlačítka <m> na volantu, abyste zastavili
oznamování nápovědy.

➄ Dříve vybraný povel

➅ Seznam povelů

Vyslovte jeden z povelů uvedených na
seznamu nebo stiskněte odpovídající
tlačítko. Pro část povelu uvedenou ve
špičatých závorkách < > lze vyslovit
preferovaná slova.

➆ [Předchozí], [Další]

Vyslovte povel nebo se dotkněte obrazovky
pro přejití na předchozí/další obrazovku.

PBE0025XZ

Příklad

5GE0072XZ
Příklad
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➇ Pro výběr položky vyslovte číslo od 1 do 5
nebo stiskněte položku na seznamu
obrazovky.

Vyslovování číslic
Rozpoznání hlasových povelů vyžaduje, aby uživa-
tel při pronášení hlasových povelů vyslovoval číslice
určitým způsobem.

Obecné pravidlo:

Lze používat pouze jednotlivé číslice „0“ (zero) až „9“.
(Například číslo „600“ bude systémem rozpoznáno
při čtení jako „six zero zero“, ale ne jako „six hundred“.)

INFO:

Pro co nejlepší výsledky rozpoznání vyslovujte „zero“
pro číslo „0“ a „oh“ pro písmeno „o“.

5GE0064XZ
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NASTAVENÍ HLASU SYSTÉMU
Nastavení hlasu systému lze měnit.

1. Stiskněte [Hlas systému] na obrazovce menu Nastavení.

„Nastavení systému“ (str. 20)

2. Stiskněte položku, kterou chcete nastavit.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupná položka Akce

[První hlasový pokyn] Při zapnutí této položky jsou oznámeny hlasové výzvy.

[Krátké hlasové pokyny] Pokud tuto položku zapnete, bude podávána jen krátká a minimální zpětná vazba.

[Seznamy nalezených] [Telefonní seznam] Po zapnutí těchto položek jsou výsledky rozpoznání hlasu zobrazeny v seznamu v
pořadí spolehlivého rozpoznání.[Pokyny pro hudbu]

[Preferovaný hlas] Pro nastavení hlasu navádění lze zvolit mezi hlasem mužským či ženským.
V závislosti na nastavení jazyka nelze změnit nastavení hlasu navádění.

[Rychlost řeči] Upraví rychlost řeči výzev.
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POZN.:
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DISPLEJ S TEKUTÝMI KRYSTALY

Příznak Možná příčina Možné řešení

Obrazovka je příliš tmavá. Teplota v kabině je příliš nízká. Počkejte, dokud se teplota nestane příjemnou.

Jas obrazovky je nastaven na maximální ztmavení. Upravte nastavení jasu obrazovky.

Obrazovka je příliš jasná. Jas obrazovky je nastaven na maximální jas. Upravte nastavení jasu obrazovky.

Na obrazovce se objevila malá černá nebo světlá
tečka.

To je běžný jev, který se vyskytuje u displejů s
tekutými krystaly.

Nejde o chybnou funkci.

Na obrazovce se objevila tečka nebo pruh. Obrazovka může být negativně ovlivňována
elektromagnetickými vlnami generovanými
neonovými billboardy, kabely vysokého
elektrického napětí, amatérskými rádii nebo jinými
rádiovými zařízeními, jimiž jsou vybavena ostatní
vozidla.

Nejde o chybnou funkci.

Na obrazovce dochází ke zpoždění obrazu. To je běžný jev, který se vyskytuje u displejů s
tekutými krystaly.

Nejde o chybnou funkci.

Pohyb obrazu zobrazeného na obrazovce je
pomalý.

Teplota v kabině je nižší než 10 °C (50 °F). Počkejte, dokud teplota v kabině nestoupne na
10°C (50°F) až 50°C (122°F).

Při sledování obrazovky z úhlu je obrazovka
světlejší nebo tmavší.

To je běžný jev, který se vyskytuje u displejů s
tekutými krystaly.

Upravte nastavení jasu obrazovky.

Obrazovka zmodrá nebo se zobrazí chybové
hlášení na displeji dotykové obrazovky.

Došlo k závadě systému. Doporučujeme kontaktovatNISSAN nebo
kvalifikovaný servis, kde vozidlo zkontrolují.

SYSTÉMOVÁ JEDNOTKA
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Název zařízení, které chcete připojit, se na
obrazovce Připojení nezobrazuje.

Zařízení je vypnuté. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Zařízení nepodporuje síť se zabezpečením WPA2. Zkontrolujte, zda zařízení podporuje síť zabezpečení.

Systém ve vozidle se nemůže připojit k síti
Wi-Fi.

Zařízení je vypnuté. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Síťové heslo je nesprávné. Zkontrolujte, zda je síťové heslo správné.

Zkontrolujte, zda je zadané heslo správné.

PŘÍSTUPOVÝ BOD WI-FI ( je-li součástí výbavy)

Příznak Možná příčina Možné řešení

Zařízení se nemůže připojit k přístupovému
bodu Wi-Fi ve vozidle.

7 již připojených zařízení. Smazat připojené zařízení.

Heslo je nesprávné. Zkontrolujte, zda je síťové heslo správné.

Zkontrolujte, zda je zadané heslo správné.

Zařízení nemá přístup k internetu. Předplatné poskytovatele služeb není aktivní. Zkontrolujte předplatné poskytovatele služeb.

Vozidlo se nachází mimo servisní oblast
poskytovatele.

Přesun do oblasti s podporou služeb.

Pomalé připojení k síti. Rušení dalšího bezdrátového připojení. Vypněte ostatní bezdrátová zařízení.

PŘIPOJENÍ WI-FI ( je-li součástí výbavy)
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AM RÁDIO

Příznak Možná příčina Možné řešení

Příjem AM se v noci zhoršuje. AM stanice musí v noci snižovat svůj výkon. Nejde o chybnou funkci.

RÁDIO DAB ( je-li ve výbavě)

Příznak Možná příčina Možné řešení

Zvuk přeskakuje, zadrhává se nebo je slyšet ozvěna. Rádio stanice nemá správně vyladěné digitální a
analogové audio.

Ověřte správnou činnost na jiné stanici. Oznamte
špatný výkon rádiové stanici.

Úroveň hlasitosti je nestálá. Vyrovnání hladiny neodpovídá skutečnosti. Ověřte správný provoz na jiné stanici a zkontrolujte
dostupnost stanice v současné oblasti. Oznamte
špatné seřízení rádiové stanici.

Zvuk přechází nebo se vytrácí. Nadměrné přepínání mezi DAB a FM. Ověřte činnost přechodu na několika stanicích v
oblasti. Oznamte špatné seřízení rádiové stanici.

Nadměrné přepínání mezi DAB a FM. Vozidlo je umístěno blízko okraje oblasti pokrytí
DAB.

Ověřte pokrytí rádiové stanice ve vaší oblasti.

Kvalita zvuku DAB není o nic lepší než kvalita zvuku
FM/AM.

Digitální zvukové zpracování stanicí může
potenciálně snížit kvalitu digitálního zvuku.

Ověřte správnou činnost na jiné stanici. Oznamte
špatný výkon rádiové stanici.

Místní stanice se stále vytrácí. Digitální pokrytí je o něco menší než pokrytí
analogovým signálem.

Ověřte správnou činnost na jiné stanici.

Stínění (město/terén) může způsobit snížení
digitálního pokrytí.

Ověřte správnou činnost na jiné stanici.

Některá datová pole jsou prázdná. Textové informace jsou vysílány podle rozhodnutí
správce vysílání.

Ověřte správnou činnost na jiné stanici. Ohlaste
závadu rádiové stanici.

Textová informace je neúplná. Displej je omezený pevným počtem znaku a je
vysíláno více dat, než kolik lze zobrazit.

Nejde o chybnou funkci.

Propojení DAB-FM je zapnuté, ale alternativní
stanice nehraje a na displeji se nezobrazuje signál.

Tuner čeká na původní signál pro obnovu a hledá
dostupný alternativní signál.

Vyčkejte, než se signál vrátí nebo než tuner zachytí
alternativní signál.

AUDIOSYSTÉM
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Na obrazovce se zobrazí hlášení, které informuje o
tom, že služba není dostupná.

Vyžadovaná služba nebo sestava není k dispozici. Vyberte jinou službu nebo sestavu.

INFO:

• Když se provádí předvolba stanice, zatímco sekundární službou je přehrávání, zaregistruje se hlavní primární služba.

• Sekundární služby se nezobrazují na seznamu stanic.
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PŘEHRÁVAČiPod

Příznak Možná příčina Možné řešení

Systém nerozpozná přehrávač iPod. Připojovací kabel není správně zapojen nebo iPod
nepracuje správně.

Znovu zapojte připojovací kabel. Pokud systém po provedení
výše uvedeného postupu nerozpozná přehrávač iPod, tak
iPod resetujte.

iPod, který chcete připojit, není kompatibilní se
systémem.

Zkontrolujte verzi modelu a firmware zařízení iPod, zda je
pro systém použitelná.

Připojený prodlužovací USB kabel není kompatibilní
se systémem.

Pokud systém stále nerozpoznává přehrávač iPod i po
správném opětovném připojení kabelu, prodlužovací USB
kabel vyměňte.

Kabel je do portu připojení USB připojován nebo z
něho odpojován rychle.

USB kabel připojte nebo odpojte pomalu.

Přehrávač iPod nelze spustit. K přehrávači iPod připojenému k vestavěnému
audiosystému jsou připojena sluchátka apod.

Po odpojení přehrávače iPod ze systému od něj odpojte
veškeré příslušenství a znovu přehrávač připojte k systému.

iPod nepracuje obvyklým způsobem. Odpojte iPod od vestavěného audiosystému a pak jej znovu
k systému připojte.

Systém přehrává album/soubor obsahující zvláštní
Album Art ( je-li ve výbavě).

Odpojte iPod od vestavěného systému a pak jej resetujte.
Deaktivujte Album Art ( je-li ve výbavě) a poté iPod připojte k
systému.

iPod neodpovídá. V kategorii je příliš mnoho souborů. Snižte počet souborů v kategorii (méně než 65 500
souborů).

Je zapnuta funkce Shuffle. Pokud je na přehrávači iPod uloženo mnoho souborů,
vypněte funkci Shuffle.

Hudbu nelze přehrát. Konektor není připojen k přehrávači iPod. Pevně připojte konektor k přehrávači iPod.

Přehrávání přeskakuje. Zvuk přeskakuje kvůli vibracím pocházejícím z
nestabilního umístění přehrávače iPod.

Umístěte iPod na stabilní místo, kde se nebude moci hýbat.

Nabíjení baterie přehrávače iPod trvá déle. Nabíjení baterie přehrávače iPod může při
přehrávání přehrávače iPod trvat déle.

Je-li potřeba iPod nabít, doporučujeme přerušit přehrávání
hudby.

Nabíjení baterie iPod není k dispozici. Kabel, který je připojený k přehrávači iPod by mohl
být poškozený nebo nesprávně připojený.

Zkontrolujte kabel, který používáte.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Funkce přehrávače iPod připojeného k
vestavěnému audiosystému nelze použít. - Po připojení přehrávače iPod k systému musí být iPod

ovládán vestavěným audiosystémem.

Zvuk přeskakuje. Okolní podmínky (hluk atd.) mohou způsobit
přeskakování zvuku.

Nejedná se o závadu.

Je použit prodlužovací USB kabel. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel.

USB PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ

Příznak Možná příčina Možné řešení

Systém nerozpozná USB zařízení. Je použit prodlužovací USB kabel. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel.

Je použit USB hub. Nepoužívejte USB hub.

USB zařízení bylo k portu připojení USB připojeno
rychle nebo od něj bylo rychle odpojeno.

USB zařízení připojte nebo odpojte pomalu.
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BLUETOOTH® AUDIO

Příznak Možná příčina Možné řešení

Registraci nelze provést. Audio zařízení Bluetooth® není kompatibilní s
vestavěným audiosystémem.

Nahlédněte do příručky pro uživatele audio zařízení
Bluetooth®.

Bluetooth® je na zařízení deaktivován. Zkontrolujte, je-li na zařízení povolena funkce
Bluetooth®.

Kód PIN není správný. Ověřte kód PIN audio zařízení Bluetooth®, které
chcete registrovat.

Ověřte, zda se kód PIN audio zařízení Bluetooth®
shoduje s vestavěným audiosystémem.

Ve vozidle je používáno jiné zařízení Bluetooth®. Vypněte ostatní zařízení Bluetooth® a vyčkejte,
dokud se nedokončí registrace.

Hudbu nelze přehrát. Audio zařízení Bluetooth® není kompatibilní s
vestavěným audiosystémem.

Nahlédněte do příručky pro uživatele audio zařízení
Bluetooth®.

Systém není nastaven na režim přehrávání audia
přes Bluetooth®.

Stiskněte <AUDIO> pro výběr audio režimu
Bluetooth®.

„Výběr zdroje audia“ (str. 34)
Adaptér Bluetooth® je vypnut. Při používání audio zařízení Bluetooth® zapněte

adaptér Bluetooth®.

Přehrávání se zastaví. Audio zařízení Bluetooth® není kompatibilní s
vestavěným audiosystémem.

Použijte zařízení kompatibilní se systémem.
Kontaktujte NISSAN nebo kvalifikovaný servis pro
informace týkající se kompatibility modelu.

Hovor je aktivní. Nejde o chybnou funkci.

Při používání audio zařízení Bluetooth® může
přeskakovat zvuk.

Stiskněte <AUDIO> pro volbu audio režimu
Bluetooth® a poté namísto použití audio zařízení
Bluetooth® aktivujte funkci na obrazovce
dotykového displeje vestavěného systému.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Nelze provádět operace přehrávání audia. Je použito Bluetooth® audio zařízení, které
nepodporuje operace přehrávání audia.

Použijte zařízení kompatibilní se systémem.
Kontaktujte NISSAN nebo kvalifikovaný servis pro
informace týkající se kompatibility modelu.

Při připojení k profilu audia Bluetooth® dochází k
chybě.

Vypněte a zapněte zdroj napájení audio přehrávače
Bluetooth® a pak obnovte spojení se systémem.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Mobilní telefon nelze registrovat. Mobilní telefon není kompatibilní s vestavěným
telefonním systémem hands-free.

Použijte takový mobilní telefon, který je kompatibilní se
systémem. Kontaktujte NISSAN nebo kvalifikovaný servis
pro informace týkající se kompatibility modelu.

Registrace mobilního telefonu proběhla nesprávně. Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci
mobilního telefonu.

Mobilní telefon nelze připojit nebo se po
dokončení registrace odpojí.

Nastavení Bluetooth® vestavěného telefonního
systému hands-free je vypnuto.

Zapněte nastavení Bluetooth® vestavěného systému.

Nastavení Bluetooth® mobilního telefonu je
vypnuto.

Zapněte nastavení Bluetooth® mobilního telefonu.

Zbývající úroveň baterie mobilního telefonu je
nízká.

Dobijte baterii mobilního telefonu.

Bezdrátové připojení Bluetooth® může být v
závislosti na umístění mobilního telefonu
přerušeno.

Mobilní telefon nepokládejte na místo obklopené kovem
nebo daleko od vestavěného telefonního systému
hands-free. Mobilní telefon neumísťujte do blízkosti
sedadel nebo vašeho těla.

Registrace mobilního telefonu není dokončena. Proveďte registraci mobilního telefonu.

Hovor na dané telefonní číslo neproběhne. Pokouší-li se systém několikrát uskutečnit hovor na
stejné telefonní číslo (např.: druhá strana
neodpovídá nebo je mimo dosah služby, nebo je
hovor ukončen dříve než druhá strana odpoví),
systém může odmítnout požadavek na
uskutečnění hovoru na dané telefonní číslo.

Resetujte připojení tak, že mobilní telefon vypnete a
znovu zapnete.

Systém nerozpoznává připojení mobilního
telefonu. Systém nepřijímá nebo
neuskutečňuje hovory.

Mobilní telefon není kompatibilní s vestavěným
telefonním systémem hands-free.

Použijte takový mobilní telefon, který je kompatibilní se
systémem. Kontaktujte NISSAN nebo kvalifikovaný servis
pro informace týkající se kompatibility modelu.

Mobilní telefon není připojen. Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci
mobilního telefonu.

Ovládání telefonu (např. uzamčení volání apod.) je
omezeno funkcemi registrovaného mobilního
telefonu.

Zrušte všechna nastavení omezující použití mobilního
telefonu a poté znovu proveďte registraci.

TELEFONNÍ SYSTÉM HANDS-FREE BLUETOOTH®
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Druhá strana neslyší váš hlas.
Druhá strana slyší váš hlas, ale trhaně a
přerušovaně.

Aktivujte funkci ztlumení. Zkontrolujte, zda je funkce ztlumení deaktivovaná.

Mobilní telefon není připojen. Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci
mobilního telefonu.

Rychlost ventilátoru topení/klimatizace je příliš
vysoká.

Snižte rychlost ventilátoru topení/klimatizace.

Prostředí je příliš hlučné. (Např.: silný déšť, oblast
výstavby, v tunelu, předjíždějící vozidla atd.)

Zavřete okna, aby se omezil hluk prostředí.

Hluk způsobovaný jízdou vozidla je příliš velký. Snižte rychlost vozidla.

Hlasitost příchozího hovoru je příliš vysoká/nízká. Nastavte hlasitost pomocí

<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER>

na ovládacím panelu nebo <m> na volantu.

Hlasitost odchozího hovoru je příliš vysoká/nízká. Hlasitost seřiďte na obrazovce pro nastavení hlasitosti.

Hlas se během hovoru přerušuje nebo je
slyšet hluk.

Bezdrátové připojení Bluetooth® může být v
závislosti na umístění mobilního telefonu
přerušeno.

Mobilní telefon nepokládejte na místo obklopené kovem
nebo daleko od vestavěného telefonního systému
hands-free. Mobilní telefon neumísťujte do blízkosti
sedadel nebo vašeho těla.

Když pomocí mobilního telefonu uskutečníte
hovor, funkce hands-free se stane
nedostupnou.

Některé modely mobilních telefonů nelze během
probíhajícího hovoru přepnout do režimu hands-
free.

Nejde o chybnou funkci. Uskutečněte hovor znovu
pomocí funkce hands-free.

Hlas druhé strany není slyšet. Není slyšet
vyzvánění.

Hlasitost je nastavena na minimální hodnotu. Nastavte úroveň hlasitosti.

Mobilní telefon není připojen. Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci
mobilního telefonu.

Jednotlivé hlasitosti (vyzváněcí tón, hlasitost
příchozího nebo odchozího hovoru) se různí.

Jednotlivé hlasitosti nejsou správně nastaveny. Nastavte jednotlivé hlasitosti vhodným způsobem.

Zobrazení antény je jiné na dotykovém displeji
a na obrazovce mobilního telefonu. Nelze
provést/přijmout hovor, i když by to podle
zobrazení antény mělo být možné.

Zobrazení antény se liší v závislosti na modelu
mobilního telefonu.

Nejedná se o závadu. Zobrazení antény a zbývající
úrovně baterie na dotykovém displeji se může lišit od
zobrazení na displeji mobilního telefonu. Používejte je
orientačně.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Hlas není při použití mobilního telefonu za
vysokými budovami jasně slyšet.

Některé objekty, jako např. vysoké budovy apod.,
mohou způsobovat nezvyklé odrazy rádiových vln
nebo mohou rádiové vlny používané pro mobilní
telefony zcela přerušit.

Přesuňte se na místo bez vysokých budov.

Při použití mobilního telefonu v oblasti nebo
blízkosti nadúrovňových drah, kabelů
vysokého elektrického napětí, dopravní
signalizace, neonových billboardů atd. je slyšet
hluk.

Elektromagnetické vlny generované rádiovými
zařízeními mohou negativně ovlivňovat mobilní
telefon.

Nejde o chybnou funkci.

Při používání mobilního telefonu je z
audiosystému slyšet hluk.

Rádiové vlny generované mobilním telefonem
mohou negativně ovlivňovat audiosystém.

Nejde o chybnou funkci.

Zvuk přeskakuje nebo se zasekává. Mobilní telefon může mít zapnutý bezdrátovou síť
LAN (Wi-Fi).

Vypněte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi).

Adresář nelze stáhnout. Během procesu párování telefonu došlo k chybě. Před opětovnou registrací vymažte informace o
párování Bluetooth® zařízení z mobilního telefonu i
systému vozidla.

Telefon nepodporuje funkci stahování telefonního
adresáře.

Použijte takový mobilní telefon, který je kompatibilní se
systémem. Kontaktujte NISSAN nebo kvalifikovaný servis
pro informace týkající se kompatibility modelu.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Systém se nemůže připojit k
datovému centru služeb
NissanConnect.

Nebyla provedena registrace do služeb
NissanConnect.

Registrujte se do služeb NissanConnect. Podrobnosti o předplatném najdete na
webových stránkách, na lince podpory nebo u prodejce NISSAN.

„Služby NissanConnect ( jsou-li součástí výbavy pro Evropu, Rusko a
Ukrajinu)“ (str. 65)
„Služby NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (v případě
Mexika)“ (str. 67)

Komunikační linka je obsazena. Zkuste za chvíli znovu.

Vozidlo je v místě s nedostatečným
příjmem rádiových vln.

Komunikace se obnoví, jakmile se vozidlo dostane do oblasti s dostatečným
příjmem rádiových vln. Když ikona na displeji ukáže, že se vozidlo nachází v
oblasti komunikační služby, systém lze používat.

TCU (telematická komunikační jednotka)
není zapnutá.

Pokud ikona nezobrazuje, že se vozidlo nachází v komunikační oblasti, přestože
se v ní nachází, navštivte webové stránky, kontaktujte linku podpory nebo se
obraťte na prodejce NISSAN.

„Služby NissanConnect ( jsou-li součástí výbavy pro Evropu, Rusko a
Ukrajinu)“ (str. 65)
„Služby NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (v případě
Mexika)“ (str. 67)

Příjem rádiových vln není dostatečný pro
provoz TCU (telematické komunikační
jednotky).

Komunikace se obnoví, jakmile se vozidlo dostane do oblasti s dostatečným
příjmem rádiových vln. Když ikona na displeji ukáže, že se vozidlo nachází v
oblasti komunikační služby, systém lze používat.

Některé položky zobrazené na
obrazovce nabídky nelze zvolit.

Vozidlo je v pohybu a některé položky jsou
deaktivovány.

Pokud chcete tyto položky obrazovky menu použít, zastavte vozidlo na
bezpečném místě a aplikujte parkovací brzdu.

Některé části obrazovky nejsou
zobrazeny.

Vozidlo je v pohybu a některé položky jsou
deaktivovány.

Pokud chcete systém použít, zastavte vozidlo na bezpečném místě a aplikujte
parkovací brzdu.

Systém neoznámí informaci. Hlasitost je nastavena na minimální
hodnotu.

Úroveň hlasitosti nastavíte pomocí

<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> na ovládacím panelu

nebo <m> na spínači na volantu, zatímco systém hlásí informace.

SLUŽBY NISSANCONNECT ( jsou-li součástí výbavy)
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Příznak Příčina a opatření

Nelze spustit Apple CarPlay, třebaže je připojen k vozidlu. Kabel USB není připojen k portu připojení USB. Správně připojte kabel USB k portu připojení
USB.

„ Porty připojení USB (Universal Serial Bus)“ (str. 16)
Možnost [Možnosti spouštění] je nastavena na [Nikdy nespouštět]. Změňte nastavení na
možnost [Auto] nebo [Vždy se zeptat].

„Nastavení Apple CarPlay“ (str. 77)
Kabelem Apple Lightning (s certifikátem MFi) připojte svůj telefon k portu připojení USB a
zkontrolujte, zda není kabel poškozený.

Nastavení Apple CarPlay není na vašem telefonu iPhone aktivní. Zapněte aplikaci „CarPlay“ na
svém telefonu iPhone.

Zařízení není kompatibilní s aplikací Apple CarPlay. Zkontrolujte požadavky na kompatibilitu.

Nelze používat bezdrátové Apple CarPlay (pokud je ve výbavě). Bezdrátové připojení není správně dokončeno. Chcete-li aktivovat bezdrátovou službu Apple

CarPlay, dotkněte se tlačítka [m] na obrazovce nastavení připojení.
„Nastavení připojení“ (str. 22)

Bezdrátové připojení není správně dokončeno.
„Připojení zařízení iPhone“ (str. 75)

Odstraňte iPhone ze seznamu zařízení a znovu ho připojte k palubnímu systému.
„Nastavení zařízení“ (str. 22)

Výkon aplikace Apple CarPlay klesne. Například pomalá
konektivita nebo pomalý běh aplikací.
nebo
Při pokusu o přístup k aplikaci Apple CarPlay se zobrazí chybová
zpráva. Při pokusu o přístup k mapám se zobrazí prázdná
obrazovka.

Ověřte, že máte kompatibilní iPhone, mobilní připojení k síti a aktivní datový plán.

K připojení vašeho telefonu k portu USB použijte kabel Apple Lightning (s certifikátem MFi).

Výkon telefonu nebo mobilní připojení. Odpojte a znovu připojte telefon.

Výkon telefonu nebo mobilní připojení. Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete jeho
napájení.

Přístup k Siri pomocí <m> na volantu není možný.
Kabel USB není možná správně připojen. Odpojte a znovu připojte kabel USB.

Na telefonu není povoleno nastavení Siri. Zapněte aplikaci Siri na svém telefonu.

Zkontrolujte, že tisknete a přidržujete skutečně tlačítko <m> namísto toho, že byste prostě
tiskli nějaký spínač, abyste spustili aplikaci Siri.

APPLE CARPLAY ( je-li součástí výbavy)
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Příznak Příčina a opatření

Nelze spustit aplikaci Android Auto, třebaže je
připojena k vozidlu.

Kabel USB není připojen k portu připojení USB. Správně připojte kabel USB k portu připojení USB.
„ Porty připojení USB (Universal Serial Bus)“ (str. 16)

Možnost [Možnosti spuštění] je nastavena na [Nikdy nespouštět]. Změňte nastavení na možnost
[Auto] nebo [Vždy se zeptat].

„Nastavení Android Auto“ (str. 80)

Chcete-li aktivovat systém Android Auto, dotkněte se tlačítka [m] na spouštěcím panelu nebo se
dotkněte položky [Připojení smartphonu] na obrazovce s informacemi a pak se dotkněte položky
[Android Auto].

„Výběr menu ze spouštěcího panelu.“ (str. 17)
„Informační menu“ (str. 62)

Připojené zařízení není kompatibilní s aplikací Android Auto. Zkontrolujte požadavky na kompatibilitu.

Pokud je baterie vašeho telefonu Android málo nabitá, nemusí dojít k jeho rozeznání. Nabijte svůj
telefon Android a zkuste to znovu.

Výkon aplikace Android Auto se snižuje. Například
pomalá konektivita nebo pomalý běh aplikací.
nebo
Při pokusu o přístup k aplikaci Android Auto se zobrazí
chybová zpráva. Při pokusu o přístup k mapám se
zobrazí prázdná obrazovka.

Ověřte, že máte kompatibilní telefon Android, mobilní připojení a aktivní datový plán.

Kabelem OEM k telefonu Android připojte telefon k portu připojení USB.

Výkon telefonu nebo mobilní připojení. Odpojte a znovu připojte telefon.

Výkon telefonu nebo mobilní připojení. Zavřete všechny aplikace a restartuje je.

Výkon telefonu nebo mobilní připojení. Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete jeho napájení.

Nelze zahájit ovládání hlasem pomocí <m> na
volantu.

Kabel USB není možná správně připojen. Odpojte a znovu připojte kabel USB.

Hlasové ovládání nelze použít během jízdy. Na svém telefonu se systémem Android zapněte příslušná
nastavení.

Zkontrolujte, že tisknete a přidržujete tlačítko <m> ( je-li součástí výbavy), a že jste spínač pouze
nestiskli, abyste spustili rozpoznání hlasu.

ANDROID AUTO ( je-li součástí výbavy)
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Příznak Příčina a opatření

Přístup k Siri Eyes Free pomocí <m> na volantu není
možný.

Zkontrolujte, zda je mezi telefonem iPhone a systémem vytvořeno spojení Bluetooth®.

Zkontrolujte, zda je na zařízení přístroji povoleno Siri. Na svém telefonu jděte do nastavení Siri.

Zkontrolujte, zda je Siri přístupné z uzamčené obrazovky zařízení. To lze nastavit v nabídce
nastavení vašeho telefonu.

V závislosti na zemi není hlasové ovládání k dispozici a funkce <m> nemusí fungovat.

Zdroj audia se automaticky nezmění na režim přehrávače
iPod nebo Bluetooth® Audio.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte nativní hudební aplikaci. Výkon funkce ovládání
hudby se během používání podcastů, audioknih nebo jiných hudebních aplikací může lišit.

Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že budete přehrávat média, která jsou již ve vašem zařízení
uložena. Streamování hudby nebo přehrávání z cloudových úložišť může výkon snížit.

Zdroj přepněte ručně.
„Výběr zdroje audia“ (str. 34)

Přehrávání, pozastavení, další skladba, předchozí skladba
ani časovač přehrávání nefungují.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte nativní hudební aplikaci. Výkon funkce ovládání
hudby se během používání podcastů, audioknih nebo jiných hudebních aplikací může lišit a je
řízen zařízením.

Z připojeného telefonu iPhone se neozývá žádná hudba/
zvuk.

Zkontrolujte, zda je zdroj audia nastaven na režim Bluetooth® Audio nebo iPod. Pro režim iPod je
vyžadováno připojení pomocí USB.

Vozidla s navigačním systémem:
Z připojeného telefonu iPhone se neozývá navádění
směru krok za krokem.

Zkontrolujte, zda je zdroj audia nastaven na režim Bluetooth® Audio nebo iPod. Pro režim iPod je
vyžadováno připojení pomocí USB.

Na audio systému vozidla nelze přijímat ( je-li ve výbavě)
oznámení o textových zprávách.

Zkontrolujte, zda jsou v nastavení telefonu povolena oznámení.

Nelze odpovědět na ( je-li ve výbavě) oznámení o
textových zprávách pomocí Siri Eyes Free.

Po obdržení příchozí textové zprávy postupujte podle pokynů na obrazovce. Stiskněte a podržte

<m> na volantu pro aktivaci Siri Eyes Free. Po spuštění aplikace Siri Eyes Free sdělte příslušný
příkaz, kterým pomocí Siri Eyes Free odpovíte na zprávu.

SIRI EYES FREE ( je-li součástí výbavy)
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ZÁKLADNÍ OPERACE

Příznak Možná příčina Možné řešení

Chybí obraz. Jas je nastaven na nejnižší hodnotu. Nastavte jas displeje.

Displej je vypnut. Stisknutím <m> zapněte displej.

Hlasitost hlasového navádění je příliš vysoká
nebo nízká.

Hlasitost není správně nastavená, nebo je
vypnuté nastavení hlasového navádění.

Upravte hlasitost hlasového navádění, nebo zapněte
nastavení hlasového navádění.

Na obrazovce není zobrazena žádná mapa. Je zobrazena jiná obrazovka, než obrazovka s
mapou.

Stiskněte tlačítko [Mapa] na spouštěcím panelu nebo
stiskněte položku <MAP>.

Obrazovka je příliš temná. Pohyb je pomalý. Teplota v interiéru vozidla je příliš nízká. Počkejte, až se vnitřní teplota vozidla zvýší.

Některé body na displeji jsou tmavší nebo
jasnější než jiné.

Tato vlastnost je neodlučitelnou vlastností
displejů s tekutými krystaly.

Nejde o chybnou funkci.

Některé položky nabídky nelze vybrat. Některé položky jsou nedostupné při jízdě
vozidla.

Zaparkujte vůz na bezpečném místě a teprve potom
ovládejte navigační systém.

NAVIGACE ( je-li součástí výbavy)
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MAPOVÁ OBRAZOVKA

Příznak Možná příčina Možné řešení

Názvy silnic a míst se u 2D a 3D
zobrazení liší.

To je způsobeno zredukovaným množstvím zobrazených
informací, aby obrazovka nebyla příliš přeplněna. Existuje
také možnost, že názvy silnic nebo umístění se mohou
zobrazit několikrát a názvy zobrazující se na obrazovce se
mohou lišit z důvodu procesu zpracování.

Nejde o chybnou funkci.

Umístění ikony vozidla neodpovídá
aktuální poloze.

Vozidlo bylo převezeno poté, co byl vypínač zapalování
nebo vypínač napájení uveden do polohy OFF, například
trajektem nebo přepravcem automobilů.

Jeďte s vozidlem nějakou dobu po silnici, kde lze přijímat
signály GNSS (Globální družicový polohový systém).

Poloha a směřování ikony vozidla může být nesprávná v
závislosti na jízdních podmínkách a stupni přesnosti
polohování navigačního systému.

Nejde o chybnou funkci. Jeďte nějakou dobu s vozidlem,
aby se automaticky spravila poloha a směr ikony
vozidla.

„Současná poloha vozu“ (str. 118)
Jízda se sněhovými řetězy nebo vyměněné pneumatiky
mohou mít za následek nesprávné zobrazení umístění
vozidla kvůli nesprávnému výpočtu rychlostního senzoru.

Jeďte vozidlem nějakou dobu (cca rychlostí 30 km/h (19
MPH) po dobu 30 minut), aby došlo k automatické
opravě polohy ikony vozu.
Jestliže ale tento krok nespraví polohu ikony vozidla,
doporučujeme kontaktovat NISSAN nebo značkový
servis.

Mapová data obsahují chybu nebo jsou neúplná (poloha
ikony vozu je vždy nezarovnaná v téže oblasti).

Aktualizované cestovní informace budou obsaženy v
příští verzi mapových dat.

„Jak aktualizovat mapová data“ (str. 124)
Když vozidlo jede po nové silnici, ikona
vozidla se umístí na silnici nedaleko.

Systém automaticky umístí ikonu vozidla na nejbližší
dostupnou silnici, protože nová silnice není v databázi
map uložena.

Aktualizované cestovní informace budou obsaženy v
příští verzi mapových dat.

„Jak aktualizovat mapová data“ (str. 124)
Obrazovka se nepřepne na noční
zobrazení, ani po zapnutí světlometů.

Denní obrazovka byla nastavena při posledním rozsvícení
světlometů.

Nastavte obrazovku na režim nočního zobrazení

pomocí <m>, když zapínáte světlomety.

Mapa se nepohybuje, i když je vozidlo v
pohybu.

Není zobrazena obrazovka s mapou aktuálního místa. Stiskněte tlačítko [Mapa] na spouštěcím panelu nebo
stiskněte položku <MAP>.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Ikona vozidla není zobrazena. Není zobrazena obrazovka s mapou aktuálního místa. Stiskněte tlačítko [Mapa] na spouštěcím panelu nebo
stiskněte položku <MAP>.
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VÝPOČET TRASY A VIZUÁLNÍ NAVÁDĚNÍ

Příznak Možná příčina Možné řešení

Body trasy nejsou zahrnuty do
automatického přepočítávání trasy.

Traťové body, které jste již projeli, nejsou do
automatického přepočítávání trasy zahrnuty.

Chcete-li jet znovu do trasového bodu, upravte trasu.

Informace o trase se nezobrazují. Vypočítávání trasy dosud nebylo provedeno. Nastavte destinaci a proveďte výpočet trasy.

Vozidlo nejede po navrhované trase. Jeďte po navržené trase.

Systém navádění je vypnut. Zapněte navádění.

Informace o trase nejsou pro některé typy silnic k
dispozici.

Nejde o chybnou funkci.

Automatické přepočítávání trasy
(nebo výpočet objížďky) nabízí
stejnou trasu jako tu, která byla
navržena dříve.

Výpočet trasy bere do úvahy podmínky priorit, ale byla
vypočítána stejná trasa.

Nejde o chybnou funkci.

Nelze přidat bod trasy. Na trase již je nastaveno dvacet bodů včetně těch, jimiž
vozidlo již projelo.

Na trase lze nastavit maximálně 20 bodů trasy. Pokud
chcete projet 21 nebo více bodů trasy, proveďte výpočet
trasy několikrát podle potřeby.

Navrhovaná trasa se nezobrazuje. Trasy v blízkosti destinace nelze vypočítat. Znovu nastavte destinaci na hlavní nebo obyčejnou
vozovku a přepočítejte trasu.

Výchozí bod a destinace jsou příliš blízko. Nastavte vzdálenější destinaci.

Výchozí bod a destinace jsou příliš daleko. Rozdělte cestu tím, že zvolíte jednu či dvě mezilehlé
destinace a proveďte výpočet trasy vícekrát.

V blízkosti současného umístění vozu nebo destinace jsou
časově omezené vozovky (podle dnů v týdnu, podle
hodin).

Vyberte [Nepoužívat údaje o omezení] v nastavení [Časově
omezené silnice].

„Preference trasy“ (str. 102)
Část trasy není zobrazena. Na navrhované trase se vyskytují úzké silnice. Nejde o chybnou funkci.

Část trasy, již vozidlo už projelo, je
smazána.

Cesta je spravována po částech mezi body trasy. Jakmile
vozidlo projede první bod trasy, úsek mezi výchozím
bodem a bodem trasy se vymaže (v závislosti na oblasti se
vymazat nemusí).

Nejde o chybnou funkci.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Nepřímá trasa je navržena. Pokud na vozovkách v blízkosti výchozího bodu nebo
destinace jsou omezení ( jako jednosměrné vozovky),
systém může navrhnout nepřímou trasu.

Upravte umístění výchozího bodu nebo destinace.

Systém může navrhnout nepřímou trasu, protože výpočet
trasy neuvažuje některé oblasti, jako jsou úzké vozovky.

Znovu nastavte destinaci na hlavní nebo obyčejnou
vozovku a přepočítejte trasu.

Informace o zajímavostech
neodpovídají skutečným
informacím.

Může to být způsobeno neúplnými nebo nesprávnými
mapovými daty.

Zkontrolujte, že máte nainstalována nejnovější data mapy.
„Jak aktualizovat mapová data“ (str. 124)

Navrhovaná trasa přesně
nepropojuje výchozí bod, body trasy
nebo destinaci.

Blíže k těmto umístěním nejsou žádná data pro výpočet
trasy.

Nastavte výchozí bod, body trasy a destinaci na hlavní
vozovce a proveďte výpočet trasy.
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HLASOVÉ NAVÁDĚNÍ

Příznak Možná příčina Možné řešení

Hlasové navádění není k dispozici. Vozidlo sjelo z doporučené trasy. Vraťte se na doporučenou trasu nebo proveďte opětovný
výpočet trasy.

Nastavení navigace je vypnuto. Zapněte hlasové navádění.

Systém navádění je vypnut. Zapněte navádění.

Obsah navádění neodpovídá
skutečnému stavu vozovky.

Obsah hlasového navádění se může měnit v závislosti
na druhu křižovatek, na nichž bylo provedeno
odbočení.

Dodržujte všechny dopravní předpisy a pravidla.
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DOPRAVNÍ INFORMACE ( je-li součástí výbavy)

Příznak Možná příčina Možné řešení

Dopravní informace se nezobrazí. Nastavení Premium Traffic je vypnuté. Zapněte nastavení Premium Traffic.
„Nastavení dopravních informací“ (str. 109)

Vozidlo se nachází v oblasti, kde nejsou dopravní
informace k dispozici.

Přesuňte se do oblasti, kde jsou dopravní informace
dostupné.

Měřítko mapy je nastaveno na hodnotu, v níž není
možné zobrazení ikon.

Zkontrolujte, zda je měřítko mapy nastaveno na
hodnotu, v níž je možné zobrazení ikon.

„Dopravní informace na mapě“ (str. 108)
Navržená objízdná trasa se nevyhýbá
přetíženým oblastem.

Na základě silniční sítě a dostupných dopravních
informací nebyla nalezena rychlejší trasa.

Automatické vyhledávání objížďky není určeno pro
vyhnutí se dopravní zácpám. Vyhledává nejrychlejší
trasu s přihlédnutím k podmínkám jako jsou dopravní
zácpy. Pokračujte po doporučené trase.

„Zobrazení dopravních informací ( je-li součástí
výbavy)“ (str. 107)

Trasa se nevyhne úseku silnice s
dopravní informací o uzavírce kvůli
prováděným pracím.

Navigační systém se nevyhýbá vozovkám, kde probíhají
práce, pokud se datum a čas probíhajících prací liší od
zadaných časových údajů.

Sledujte aktuální stav vozovky a dodržujte značení na
silnici kvůli případné objížďce. Je-li daná silnice uzavřena,
použijte funkci objížďky a nastavte vzdálenost objížďky
tak, abyste se vyvarovali uzavřeného úseku silnice.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Systém nepracuje nebo nerozpozná povel správně. Ve voze je příliš hlučno. Zavřete okna nebo přimějte cestující, aby byli ticho.

Rychlost ventilátoru topení/klimatizace je příliš
vysoká.

Snižte rychlost ventilátoru topení/klimatizace.

Hluk způsobovaný jízdou vozidla je příliš velký. Snižte rychlost vozidla.

Hlasový povel je pronesen potichu. Proneste povel hlasitěji.

Povel je pronášen příliš brzy. Povel proneste po potvrzení následujícího: je
oznámeno hlasové navádění, zazní tón a ikona na
obrazovce se změní ze šedivé na oranžovou.

Povel je pronesen příliš pomalu. Hovořte přirozeným hlasem, aniž byste dělali
přílišnou pauzu mezi slovy.

Systém vybídne ke zopakování povelu. Není jasná výslovnost. Hovořte jasně.

Příkaz je vysloven příliš pozdě po zaznění tónu. Povel proneste během 5 sekund po potvrzení
následujícího: je oznámeno hlasové navádění, zazní
tón a ikona na obrazovce se změní ze šedivé na
oranžovou.

Je pronesen nesprávný povel. Proneste povel nebo přečtěte číslo zobrazené na
obrazovce.

Proneste povel zobrazený v seznamu povelů.

Systém správně nerozpozná pronesené číslo. Je řečeno naráz příliš mnoho čísel. Mezi vhodnými číslicemi udělejte mezeru, aby
systém mohl správně číslo rozpoznat. Když
pronášíte telefonní číslo, udělejte mezeru mezi
směrovým a vlastním číslem, atd.

Paměťové zařízení USB nelze ovládat pomocí
hlasových povelů.

Podle typu zařízení může být iPhone nebo iPod
rozlišen jako USB paměťové zařízení.

Nejedná se o závadu.

Provozní obrazovka USB/iPod se zobrazuje šedivě. Audio zařízení není připojené. Připojte audio zařízení k systému.

ROZPOZNÁNÍ HLASOVÝCH POVELŮ ( je-li součástí výbavy)

158 Průvodce odstraňováním poruch



Příznak Možná příčina Možné řešení

Při pokusu o výběr stopy a použití USB/iPod se
zobrazí chybová zpráva.

Informace o stopě se zpracovává pro registraci
systémem.

Informace o skladě se systémem načte, když e
nové audio zařízení poprvé registrováno nebo když
byly informace o skladbě v zaregistrovaném
zařízení změněny. Počkejte, dokud se nahrávání
nedokončí, což může to zabrat několik minut až
jednu hodinu.

Počet skladeb, který překračuje počet skladeb,
které lze mít uložené na zařízení, jsou uloženy v
připojeném audio zařízení.

Snižte počet skladeb uložených na audio zařízení.

Na audio zařízení není uložená žádná skladba. Uložte skladby na připojeném audio zařízení.
Uložení skladeb s informacemi jako je jméno
interpreta, název alba, název skladby, seznam
skladeb atd. umožní vyhledávání skladby pomocí
hlasového rozeznání.

Funkci rozpoznávání hlasu nelze aktivovat pomocí

<m> na volantu.

V závislosti na zemi není hlasové ovládání k

dispozici a funkce <m> nemusí fungovat.

Nejde o chybnou funkci.
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POZN.:
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