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Táto príručka používa špeciálne slová, symboly, iko-
ny a ilustrácie zoradené podľa funkcie.

Pozrite si nasledovné položky a zoznámte sa s nimi.

PRE BEZPEČNÚ ČINNOSŤ

VAROVANIE

Toto sa používa na označenie prítomnosti nebez-
pečenstva, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo
vážne zranenia osôb. Aby ste zabránili riziku ale-
bo ho znížili, musíte prísne dodržiavať popísané
postupy.

VÝSTRAHA

Toto sa používa na označenie nebezpečenstva,
ktoré by mohlo spôsobiť menšie alebo menej váž-
ne zranenia osôb alebo poškodenia vášho vozid-
la. Aby ste zabránili riziku alebo ho znížili, musíte
pozorne dodržiavať popísané postupy.

POZNÁMKA:

Označuje položky, ktoré vám pomôžu porozu-
mieť a maximalizovať výkon vášho vozidla. Ak ich
budete ignorovať, môžu viesť k poruche alebo
nízkemu výkonu.

REFERENČNÉ SYMBOLY

INFORMÁCIE:

Toto označuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre
účinné používanie vášho vozidla alebo príslušen-
stva.

m Referenčná strana:

Toto označuje názov a stranu, na ktorú by ste sa
mali obrátiť.

< >:

Toto označuje tlačidlo/spínač na ovládacom paneli
a volante.

[ ]:

Toto označuje kláves/položku zobrazenú na obra-
zovke.

ILUSTRÁCIE OBRAZOVIEK
• Ilustrácie v tejto príručke znázorňujú rôzne mo-

dely a nemusia sa zhodovať s dizajnom a špeci-
fikáciami vášho vozidla.

• Ikony a položky v ponukách na obrazovke môžu
byť v prípade potreby skrátené alebo vynecha-
né z ilustrácií obrazoviek. Vynechané ikony a po-
ložky v ponukách sú na ilustráciách vyznačené
bodkovanými čiarami.

PODMIENKY ZOBRAZENÉ NA
OBRAZOVKE
V tejto príručke sa niektoré položky ponuky môžu
písať alebo označovať inak ako na obrazovke v zá-
vislosti od modelov, trhov alebo verzií softvéru.

PBH0162XZ
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Hlavným účelom tohto systému je spríjemňovať
vám zážitok z jazdy, ako sa uvádza v tejto príručke.
Avšak vy ako vodič musíte systém používať bezpeč-
ne a správne. Informácie a dostupnosť služieb ne-
musia byť vždy aktuálne. Systém nie je náhradou
bezpečnej, správnej jazdy a jazdy podľa predpisov.

Pre použitím systému si prosím prečítajte nasledov-
né bezpečnostné informácie. Systém používajte vž-
dy tak, ako je to uvedené v tejto príručke.

VAROVANIE

• Pred obsluhou systému v prvom rade s vozid-
lom zaparkujte na bezpečnom mieste a za-
tiahnite ručnú brzdu. Používanie systému po-
čas jazdy môže odvrátiť pozornosť vodiča a
môže to mať za následok vážnu nehodu.

• Neustále dávajte mimoriadny pozor, aby ste
všetku pozornosť venovali ovládaniu vozidla.
Ak systém nereaguje okamžite, buďte trpez-
livý a neustále sledujte vozovku. Nepozorné
riadenie vozidla môže spôsobiť haváriu s ná-
sledkami v podobe ublíženia na zdraví alebo
smrti.

• Nespoliehajte sa výlučne na navádzanie po
trase (ak je súčasťou výbavy). Vždy sa uistite,
či sú všetky jazdné manévre podľa predpisov
a bezpečné, aby ste sa vyhli nehodám.

• Tento systém nerozoberajte ani neupravujte.
Ak to urobíte, môže to mať za následok neho-
dy, požiare alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom.

• Ak si všimnete prítomnosť akýchkoľvek cu-
dzích predmetov v technickom vybavení sys-
tému, rozliatu kvapalinu alebo si všimnete
dym alebo zápach vychádzajúci z neho,
okamžite prestaňte systém používať, pričom
vám odporúčame, aby ste kontaktovali pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu. Ignorovanie takýchto podmienok mô-
že viesť k nehode, požiaru alebo k zásahu
elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA

• Niektoré jurisdikcie môžu mať zákony obme-
dzujúce použitie video obrazoviek počas jaz-
dy. Tento systém používajte len ak je to legál-
ne.

• Extrémne teplotné podmienky (pod −20 °C (−4
°F) a nad 70 °C (158 °F)) môžu mať vplyv na
výkon systému.

• V prípade úderu tvrdým alebo ostrým pred-
metom môže dôjsť k rozbitiu obrazovky disp-
leja. Ak sa obrazovka rozbije, nedotýkajte sa
jej. Mohli by ste sa zraniť.

POZNÁMKA:

Ak je motor alebo systém e-POWER zastavený,
nenechávajte systém bežať. Ak to urobíte, môže
to vybiť akumulátor vozidla (12 V akumulátor). Ak
systém používate, vždy nechajte motor alebo
systém e-POWER bežať.

Modely so službami NissanConnect:
Služby systému NissanConnect nemusia byť v nie-
ktorých regiónoch k dispozícii. Vykonanie registrá-
cie služieb NissanConnect je nevyhnutným pred-
pokladom používania funkcií spájajúcich sa so služ-
bami NissanConnect.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
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OVEROVACIE ČÍSLO RÁDIA A
INFORMÁCIE
Pre Blízky Východ a Európu
Týmto spoločnosť Robert Bosch GmbH prehlasuje,
že rádiové zariadenie typu AIVIP33A0 je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

https://eu-doc.bosch.com

Frekvenčné pásmo

2400 MHz - 2480 MHz

5490 MHz - 5600 MHz

5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW

5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Vyžarovaný výkon [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Tipy/obmedzenia

Vnútorná anténa

Vnútorná anténa nie je prístupná používateľovi
Akákoľvek zmena vykonaná používateľom bude
porušením zákonného schválenia tohto produktu.

Pre Ukrajinu

Pre Rusko

Pre Mexiko
La operación de este equipo está sujeta a las sigu-
ientes dos condiciones: (1) es posible que este equ-
ipo 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.

NAVI0007

PBH0015X

NAVI0008
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Modelo: AIVIL42P0, AIVIL12F0, AIVIP42M0, AIVIL42N0,
AIVICMFB0, AIVIH60A0 y AIVIP32R0

Marca: Bosch

Pre Thajsko

Pre Tajvan

Apple, iPhone, iPod a iPod touch sú ochranné znám-
ky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných
krajinách. Apple CarPlay je ochranná značka spo-
ločnosti Apple Inc. Používanie loga Apple CarPlay
znamená, že používateľské rozhranie vozidla spĺňa
výkonové požiadavky spoločnosti Apple. Spoloč-
nosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku
tohto vozidla, ani za jeho súlad s bezpečnostnými a
regulačnými štandardmi. Upozorňujeme vás, že po-
užívanie tohto produktu so zariadeniami iPhone
alebo iPod môže ovplyvniť správanie bezdrôtového
rozhrania.

Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Blue-
tooth SIG, Inc., ktorá na ňu udelila licenciu spoloč-
nostiam Robert Bosch GmbH a Clarion Co., Ltd.

Technológiu rozpoznávania hudby a s ňou spojené
dáta poskytuje produkt Gracenote®. Spoločnosť
Gracenote predstavuje priemyselný štandard v ob-
lasti technológií na rozpoznávanie hudby a dodáv-
ky s ňou spojeného obsahu. Ďalšie informácie náj-
dete na stránke www.gracenote.com. Hudobné dá-
ta od Gracenote, Inc., copyright © 2000 až po
súčasnosť Gracenote. Gracenote Software, copy-
right © 2000 až po súčasnosť Gracenote.

Jeden alebo viac patentov, ktoré vlastní Gracenote
sa týka tohto produktu a služby. Pozrite si webovú
stránku Gracenote pre základný zoznam platných
patentov Gracenote. Gracenote, logo Gracenote a
logotyp ú registrovanou ochranou značkou alebo
ochrannou značkou Gracenote, Inc. V Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách.

App Store

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnos-
ti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.

PBH0266XZ
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Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., re-
gistrovaná v USA a iných krajinách.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto a iné
značky sú obchodnými značkami spoločnosti
Google LLC.

SUNA dopravný kanál je poskytnutý pod licenciou
od Intelematics Australia Pty Ltd.

App Store

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnos-
ti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., re-
gistrovaná v USA a iných krajinách.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto a iné
značky sú obchodnými značkami spoločnosti
Google LLC.

PRÁVNE VYHLÁSENIE O
ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI PRE
NISSANCONNECT SERVICES (ak je
súčasťou výbavy pre Mexiko)
Dostupnosť funkcií závisí od modelu vozidla, úrovne
výbavy, balenia a možností. Môže sa vyžadovať
kompatibilné pripojené zariadenie a dostupnosť
funkcií môže závisieť od možností zariadenia. Pod-
robnosti nájdete v návode na obsluhu pripojeného
zariadenia. Niektoré funkcie môžu byť k dispozícii
neskôr.

Vedenie vozidla je vážna záležitosť a vyžaduje si
vašu plnú pozornosť. Funkcie a pripojené zariade-
nia používajte len vtedy, keď je to bezpečné a legál-
ne. Niektoré funkcie vrátane automatického ozná-
menia o nehode a SOS závisia od funkčného stavu
telematického zariadenia, jeho schopnosti pripojiť
sa k bezdrôtovej sieti, dostupnosti kompatibilnej be-
zdrôtovej siete, údajov navigačných máp a príjmu
signálu GNSS, ktorých absencia môže obmedziť ale-
bo znemožniť možnosť spojiť sa s oddelením sta-
rostlivosti o zákazníkov alebo získať podporu. Ma-
povanie GNSS nemusí byť podrobné vo všetkých
oblastiach alebo nemusí odrážať aktuálny stav
ciest. Nikdy neprogramujte GNSS počas jazdy.

Funkcie diaľkového štartovania motora a diaľkové-
ho klaksónu používajte len v súlade so zákonmi,
pravidlami alebo nariadeniami platnými v mieste
vášho vozidla.

Niektoré služby a funkcie poskytujú nezávislé
spoločnosti, ktoré spoločnosť NISSAN nemá pod
kontrolou. Ak poskytovateľ služieb ukončí alebo
obmedzí služby alebo funkcie, služby alebo fun-

kcie môžu byť pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia alebo bez zod-
povednosti voči spoločnosti NISSAN alebo jej par-
tnerom či zástupcom.

Služby funkcie môžu vyžadovať kompatibilnú mo-
bilnú sieť poskytovanú nezávislými spoločnosťami,
ktoré spoločnosť NISSAN ani jej partneri alebo zá-
stupcovia nemajú pod kontrolou. Sila signálu mo-
bilnej siete sa môže líšiť a nemusí byť dostupná vo
všetkých oblastiach ani v každom čase. Služby a
funkcie nemusia fungovať, ak je mobilná sieť nedo-
stupná, obmedzená alebo ukončená.

Spoločnosť NISSAN a jej partneri alebo zástupcovia
nenesú zodpovednosť za súvisiace náklady alebo
iné zmeny tretích strán, ktoré môžu byť potrebné
na pokračovanie prevádzky z dôvodu nedostup-
nosti, obmedzenia alebo ukončenia prevádzky mo-
bilnej siete (vrátane výmeny/modernizácie zariade-
nia, ak je k dispozícii, alebo roamingových poplatkov
v alternatívnych sieťach). Technológia sa vyvíja a
zmeny nezávislých spoločností nie sú pod kontro-
lou spoločnosti NISSAN ani jej partnerov alebo zá-
stupcov. Na získanie celého súboru funkcií a služieb
sa môže vyžadovať registrácia, súhlas vlastníka,
osobné identifikačné číslo (PIN) a zmluva o pred-
platnom.

Skúšobné obdobia (ak sa uplatňujú) začínajú plynúť
v deň kúpy vozidla alebo lízingu nového vozidla NIS-
SAN. Skúšobné obdobia sa môžu kedykoľvek zme-
niť a môžu byť predčasne ukončené bez predchá-
dzajúceho upozornenia. Požadované predplatné sa
môže predávať samostatne pre každú dostupnú
funkciu alebo službu po skončení skúšobného ob-
dobia a môže pokračovať, kým nezavoláte posky-
tovateľovi služieb a nezrušíte ho. Môžu sa účtovať
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náklady na inštaláciu, jednorazový aktivačný popla-
tok, ďalšie poplatky a dane. Poplatky a program sa
môžu zmeniť. V niektorých oblastiach môžu funkcie
podliehať vekovým obmedzeniam. Predplatné sa
riadi zmluvou o predplatnom, podmienkami a vy-
hláseniami o ochrane osobných údajov poskytova-
teľa služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
poskytovateľa služieb.

SOFTVÉROVÉ LICENCIE
• Licencie pre open-source softvér

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

• Tento produkt je chránený určitými právami du-
ševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Pou-
žívanie a distribúcia takýchto technológií mimo
tohto produktu je bez licencie od spoločnosti
Microsoft zakázaná.

OVLÁDACIA JEDNOTKA TELEMATIKY
(TCU) (ak je súčasťou výbavy)
http://opensourceautomotive.com/IC/
tZ7T3eE6AiV4

LICENCIE
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POZNÁMKA
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TLAČIDLÁ NA OVLÁDACOM PANELI

Tlačidlá na ovládacom paneli sa nachádzajú v strede prístrojového panela. Dostupné funkcie, prevedenie, umiestnenie atď. sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií,
typov ovládacích panelov a verzií softvéru.

Tlačidlo Funkcia

<MENU>
Stlačením zobrazíte obrazovku VÝCHODISKOVEJ PONUKY.

“Zobrazenie a obsluha obrazovky VÝCHODISKOVÁ PONUKA” (strana 19)

<m>
Stláčaním tlačidla prepínate medzi dennou obrazovkou ( jasná) a nočnou obrazovkou (tmavá) a
upravujete úroveň jasu obrazovky. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete displej. Displej zapnete
opätovným stlačením tlačidla.

<mBACK>/<m> V závislosti od obrazovky sa po stlačení tlačidla zobrazí predchádzajúca obrazovka.

<AUDIO>
Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku. Keď je toto tlačidlo stlačené, pokým sa zobrazuje
obrazovka zvuku, zobrazí sa obrazovka pre výber zvukového zdroja.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)

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

Stlačením tlačidla zapnete/vypnete audio systém. Otočením tohto tlačidla nastavíte hlasitosť.

<m>/<m>
Použite tlačidlá na obsluhu zvuku.

“Obsluha audio systému” (strana 33)

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

<m/ENTER SETTING>

V závislosti od podmienok, keď sa zobrazuje obrazovka ponuky, otočením voliča vyberte položky na
obrazovke. Stlačením potvrďte zvolenú položku alebo nastavenie.
V závislosti od modelov, tlačidlo môžete používať aj na obsluhu zvuku.

“Obsluha audio systému” (strana 33)
Modely s navigačným systémom:
Otočením otočného voliča môžete nastaviť mierku mapy na navigačnej obrazovke.

<MAP>

Stlačením tlačidla zobrazíte mapu aktuálnej polohy.
Keď je zobrazená rozdelená obrazovka mapy, stlačením tohto tlačidla zobrazíte celú obrazovku mapy.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete zopakovať hlasové navádzanie (ak je k dispozícii).

“Obrazovka navigácie” (strana 84)

<m>
Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku telefónu.

“Bluetooth® Hands-Free telefónny systém” (strana 48)

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ A DISPLEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY
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INFORMÁCIE:

Pre prevádzku <CAMERA> si pozrite návod na ob-
sluhu vozidla.

DISPLEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY
Spínač dotykovej obrazovky sa nachádza v strede
prístrojového panela. Na dotykovej obrazovke sa
zobrazujú rôzne informácie a prevádzkové ponuky.
Obrazovka sa obsluhuje dotykom tlačidiel a ikony.

Displej z tekutých kryštálov
Dotyková obrazovka tohto zariadenia je displej z te-
kutých kryštálov a malo by sa s ním zaobchádzať
opatrne.

VAROVANIE

Displej nikdy nerozoberajte. Niektoré časti sú pod
extrémne vysokým napätím. Dotknutie sa ich
môže spôsobiť vážne poranenie.

Vlastnosti displeja z tekutých kryštálov:

• Ak je teplota vo vozidle obzvlášť nízka, displej
môže zostať relatívne zahmlený alebo môže
dôjsť k pomalému pohybu obrázkov. Tieto pod-
mienky sú normálne. Keď sa teplota interiéru
vozidla zvýši, displej bude fungovať normálne.

• Niektoré body na displeji sú tmavšie alebo svet-
lejšie ako ostatné. Tento jav je prirodzená vlast-
nosť displejov z tekutých kryštálov a nie je to
porucha.

• Na obrazovke môže zostať aj zostatok z pred-
chádzajúceho obrázku zobrazeného na obra-
zovke. Toto vypálenie obrazovky je pri displejoch
z tekutých kryštálov prirodzené a nie je to poru-
cha.

• Obrazovka môže byť rušená silnými magnetic-
kými poliami.

• V závislosti od podmienok môže byť jas nasta-
vený automaticky, aby sa zabránilo vypáleniu
displeja.

Údržba displeja:

Na čistenie obrazovky displeja použite suchú a jem-
nú tkaninu. Ak je potrebné dôkladné vyčistenie, po-
užite jemnú tkaninu navlhčenú malým množstvom
neutrálneho čistiaceho prostriedku. Na obrazovku
displeja nikdy nestriekajte vodu alebo čistiaci pros-
triedok. Najskôr tkaninu navlhčite, potom utrite ob-
razovku.

VÝSTRAHA

• Vyčistite displej so spínačom zapaľovania
alebo vypínačom vo vypnutej polohe. Ak vy-
čistíte displej, keď je spínač zapaľovania ale-
bo vypínač v zapnutej polohe, môže dôjsť k
mimovoľnej prevádzke.

• Na čistenie displeja nikdy nepoužívajte drsnú
látku, alkohol, benzín, riedidlo a ani žiadny
druh rozpúšťadla alebo papierové utierky s
chemickým čistiacim prostriedkom. Tieto
prostriedky poškriabu alebo znehodnotia
displej.

• Na displej nestriekajte žiadnu kvapalinu, na-
pr. vodu alebo interiérovú vôňu. Kontakt s
kvapalinou by spôsobil poruchu systému.
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SPÍNAČE NA VOLANTE

Spínače na volante je možné použiť na vykonávanie operácií, ako sú telefonovanie, zmena hlasitosti a vykonávanie hlasových operácií (ak je súčasťou výbavy).
Dostupné funkcie a prevedenie sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií, typov ovládacích panelov a verzií softvéru.

Spínač Funkcia

<m>
Stlačte, ak chcete prijať prichádzajúci hovor, ukončiť aktívny hovor alebo prečítať prijatú textovú správu. Stlačte a
podržte, ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor alebo ignorovať prijatú textovú správu (ak je vo výbave).
Keď nie je prijímaný žiadny hovor alebo ak práve neprebieha hovor, stlačením tohto prepínača sa zobrazí obrazovka
telefónu.
V závislosti od modelu a podmienok, stlačením a podržaním tohto spínača sa spustí relácia rozpoznávania hlasu pre
uskutočnenie telefonického hovoru.

“Bluetooth® Hands-Free telefónny systém” (strana 48)

<m>
Stlačením prijmete prijatý hovor alebo prečítate prijatú textovú správu (ak je súčasťou výbavy).
Keď nie je prijatý žiadny telefonický hovor alebo keď nie je aktívny žiadny hovor, stlačením tohto prepínača sa zobrazí
obrazovka telefónu.

“Bluetooth® Hands-Free telefónny systém” (strana 48)

<m>
Stlačte, ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, ukončiť aktívny hovor alebo ignorovať prijatú textovú správu (ak je
súčasťou výbavy).

“Bluetooth® Hands-Free telefónny systém” (strana 48)

<m> (TALK)
Ak je váš iPhone pripojený k systému vo vozidle pomocou technológie Bluetooth®, stlačením a podržaním tohto
spínača sa môže aktivovať systém Siri Eyes Free (ak je súčasťou výbavy) bez toho, aby ste museli aktivovať zariadenie
Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy).

“Aplikácia Siri Eyes Free (ak je súčasťou výbavy)” (strana 81)
Keď je služba Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy) alebo Android Auto (ak je súčasťou výbavy) aktívna, stlačením a
podržaním tohto tlačidla spustíte reláciu hlasového ovládania Siri alebo Google Assistant.

“Ovládanie aplikácie Siri” (strana 76)
“Prevádzka Google Assistant™” (strana 79)

Modely so systémom rozpoznávania hlasu:
Stlačením tlačidla použijete systém rozpoznávania hlasu. Stlačením a podržaním ukončíte reláciu rozpoznávania
hlasu.

“Zadávanie hlasových príkazov” (strana 132)

<m>
Stlačením tlačidla sa vrátite späť na predchádzajúcu obrazovku počas prevádzky systému rozpoznávania hlasu (ak je
súčasťou výbavy). Stlačením a podržaním ukončíte reláciu rozpoznávania hlasu.
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Spínač Funkcia

<m> Stláčaním strany spínača so znamienkom + alebo - nastavujete hlasitosť.

<m/m>
Naklonením tlačidla sa vrátite späť na predchádzajúcu obrazovku počas prevádzky systému rozpoznávania hlasu (ak
je súčasťou výbavy).
Stlačením potvrdíte zvolenú položku počas prevádzkovania obrazovky s ponukou hlasového rozpoznávania.

“Rozoznávanie hlasu (ak je súčasťou výbavy)” (strana 132)
Toto tlačidlo môžete používať aj na ovládanie zvuku.

“Obsluha audio systému” (strana 33)

<m>/<m>/<m>/<m>/<OK>:
(Typ tlačidla)

Stlačením tlačidla <m>/<m> zvolíte hlasový príkaz počas obsluhy obrazovky ponuky rozpoznávania hlasu.

Stlačením tlačidla <m>/<m> prepnete na predchádzajúcu alebo nasledovnú obrazovku počas obsluhy obrazovky
ponuky rozpoznávania hlasu.
Stlačením <OK> potvrdíte zvolenú položku počas prevádzkovania obrazovky s ponukou hlasového rozpoznávania.

“Rozoznávanie hlasu (ak je súčasťou výbavy)” (strana 132)
<SOURCE> Stlačením zmeňte zdroj zvuku.

“Obsluha audio systému” (strana 33)

<m/m/m>/<OK>
(Typ otočného voliča)

Stlačením tlačidla na ľavej strane sa vrátite späť na predchádzajúcu obrazovku počas prevádzky systému
rozpoznávania hlasu (ak je súčasťou výbavy).
Stlačením a podržaním ľavej strany prepínača ukončíte reláciu rozpoznávania hlasu.
Posunutím <OK> vyberte hlasový príkaz pri ovládaní systému rozpoznávania hlasu.
Stlačením <OK> potvrdíte zvolený hlasový príkaz počas prevádzky systému rozpoznávania hlasu.

“Rozoznávanie hlasu (ak je súčasťou výbavy)” (strana 132)

<m>/<m> Toto tlačidlo môžete používať na ovládanie zvuku.
“Obsluha audio systému” (strana 33)

V závislosti od modelov a podmienok stlačením prečítajte predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu, zatiaľ čo sa
prijatá textová správa (ak je vo výbave) zobrazuje na dotykovom displeji.

“Obrazovka prijatých správ” (strana 54)

*: V závislosti od krajín, hlasová prevádzka nie je dostupná a <m> (TALK) nemusí fungovať.

INFORMÁCIE:

Spínače na volante sú určené hlavne pre ovládanie zobrazenia informácií o vozidle a nemusia byť schopné ovládať displej dotykovej obrazovky v závislosti od pod-
mienok. Ďalšie informácie o displeji s informáciami o vozidle nájdete v príručke vlastníka vozidla.
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PORTY PRIPOJENIA USB
(univerzálna sériová zbernica)

VAROVANIE

Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani ne-
ovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás môže
rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste mohli
stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť nehodu
alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA

• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB si-
lou. V závislosti od pripojovacích portov USB
sa zariadenie USB pri vkladaní šikmo alebo
dole hlavou môže port poškodiť. Ubezpečte
sa, že zariadenie USB je do pripojovacieho
portu USB pripojené správne.

• Pri vyťahovaní zariadenia USB z portu nechy-
tajte kryt pripojovacieho portu USB (ak je sú-
časťou výbavy). Mohlo by to poškodiť port a
kryt.

• Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by ste
mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie za ká-
bel môže poškodiť port.

Vozidlo nie je vybavené pripojovacími portmi USB.
Pri pripojení audio systém vo vozidle dokáže pre-
hrávať audio obsah z kompatibilného zariadenia.

Pripojovacie porty USB sa nachádzajú v dolnej časti
prístrojovej dosky alebo v stredovej konzole.

➀ Pripojovacie porty USB:

Pripojte kompatibilné zariadenie na
prehrávanie médií, ako napr. zariadenie
iPod alebo pamäťové zariadenie USB.

Pripojte iPhone alebo telefón so systémom
Android na používanie aplikácie Apple
CarPlay (ak je súčasťou výbavy) alebo
Android Auto (ak je súčasťou výbavy).

INFORMÁCIE:

• Podrobnosti o správnom používaní a starostli-
vosti o zariadenie nájdete v informáciách pre
vlastníka od výrobcu AUX alebo USB zariadenia.

• Káble vyrobené spoločnosťou Apple Inc. by sa
mali používať na pripájanie elektronických za-
riadení, ktoré na trh priniesla spoločnosť Apple
Inc.

Systém sa spustí vtedy, keď je spínač napájania na-
stavený do polohy ACC alebo ON.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA (ak je
súčasťou výbavy)
Keď je spínač napájania nastavený do polohy ACC
alebo ON, zobrazí sa úvodná obrazovka.

Po zobrazení animovanej úvodnej obrazovky sa zo-
brazí obrazovka so správou. Dotknite sa položky
[OK] po prečítaní a odsúhlasení správy zobrazenej
na obrazovke. Ak nesúhlasíte so správou, niektoré
funkcie v systéme budú vypnuté.

POZNÁMKA:

Ak je motor alebo systém e-POWER zastavený,
nenechávajte systém bežať. Ak to urobíte, môže
to vybiť akumulátor vozidla (12 V akumulátor). Ak
systém používate, vždy nechajte motor alebo
systém e-POWER bežať.

PBH0171XZ

NAŠTARTOVANIE SYSTÉMU
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OBRAZOVKA PRIHLÁSENIA (ak je
súčasťou výbavy)
Vozidlo môže rozpoznať troch jedinečných použí-
vateľov, pričom každému používateľovi sú prirade-
né osobné nastavenia spojené s inteligentným kľú-
čom. Pri prvom použití inteligentného kľúča podľa
potreby zaregistrujte informácie o používateľovi.
Keď je zapnuté nastavenie [Uvítacia správa], pri kaž-
dom spustení systému sa zobrazí obrazovka s uví-
tacou správou a menom zisteného používateľa.

“Ponuka s nastaveniami” (strana 20)

1. Systém sa spustí vtedy, keď spínač napájania dá-
te do polohy ON. Zobrazí sa obrazovka zoznamu
zariadení.

2. Pozrite si hlásenie zobrazené na obrazovke. Ak je
meno zobrazené v uvítacej správe nesprávne, do-
tykom vyberte preferovaného používateľa. Doty-
kom položky [Upraviť používateľa] na obrazovke
nastavení môžete tiež zmeniť používateľa.

“Ponuka s nastaveniami” (strana 20)

Systém sa dá obsluhovať na dotykovom paneli, ako
aj spínačmi na ovládacom paneli a na volante.

Táto príručka charakterizuje najmä obsluhu pomo-
cou dotykového panela.

VÝBER PONUKY ZO SPÚŠŤACIEHO
PANELU

K jednotlivým funkciám systému sa dá pristupovať
dotykom položiek na spúšťacom paneli ➀, ktorý sa
zobrazuje na väčšine obrazoviek hlavnej ponuky.
(Spúšťací panel sa nezobrazuje na niektorých obra-
zovkách, ako napr. na obrazovke rolovanej mapy,
obrazovke klávesnice a pod.)

Dotykom položiek na spúšťacom paneli zobrazíte
príslušné obrazovky.

Položky na spúšťacom paneli sa líšia podľa toho,
ktoré tlačidlá na ovládacom paneli sú stlačené.

Nasledujúce ponuky sú dostupné na spúšťacom pa-
neli. (Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od
modelov, špecifikácií a verzií softvéru.)

Ak stlačíte <MENU>:

Zobrazia sa skratky pre rôzne funkcie.

Zobrazované položky sa môžu líšiť v závislosti od
konkrétnych modelov a technických parametrov.

• [Telefón]*

“Telefón” (strana 50)

• [Informácie]

“Informačná ponuka” (strana 62)

• [Audio]

“Obsluha audio systému” (strana 33)

• [PONUKA]

Dotykom položky [PONUKA] na spúšťacom pa-
neli zobrazíte strednú stránku obrazovky VÝ-
CHODISKOVÁ PONUKA.

• [Mapa]

“Zobrazenie obrazovky navigácie” (stra-
na 84)

• [Pripojenia]

“Nastavenia pripojení” (strana 22)

• [Nastavenia]

“Nastavenia systému” (strana 20)

*: [Telefón] bude nahradený položkou [m], keď je
Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy) aktívny, a bu-
de nahradený položkou [m], keď je Android Auto
(ak je súčasťou výbavy) aktívny.

PBA0106XZ

Príklad

ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ
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Ak stlačíte <AUDIO>:

Zobrazia sa skratky hlavne pre zvukové funkcie.

“Spúšťací panel” (strana 84)

Ak stlačíte <MAP> (ak je súčasťou výbavy):

Zobrazia sa skratky hlavne pre funkcie navigácie.

“Spúšťací panel” (strana 84)

ZOBRAZENIE A OBSLUHA
OBRAZOVKY VÝCHODISKOVÁ
PONUKA
Stlačte tlačidlo <MENU> (ak je súčasťou výbavy), ak
chcete zobraziť obrazovku HLAVNÉ MENU.

VÝCHODISKOVÁ PONUKA sa skladá z 3 stránok, kto-
ré môžu zobrazovať želané skratky a miniaplikácii.

➀ Ikony skratiek:

Ikony pre často používané položky ponuky
je možné umiestniť na obrazovky
VÝCHODISKOVEJ PONUKY ako skratky.

➁ Miniaplikácia:

Ako miniaplikácie sa dajú zobraziť užitočné
informácie z funkcií prvotnej ponuky. V
závislosti od obsahu miniaplikácie môžu
byť pre fungovanie k dispozícii klávesy.

Prispôsobenie obrazovky
VÝCHODISKOVEJ PONUKY
Obrazovka VÝCHODISKOVEJ PONUKY sa dá prispô-
sobiť výberom skratiek a miniaplikácií, ktoré sa bu-
dú zobrazovať na zvolenom mieste na obrazovke.

Výber skratky alebo miniaplikácie:

1. Dotknite sa položky [Nastavenia] na spúšťacom
paneli.

2. Dotknite sa [Prispôsobiť východiskovú ponuku]/
[Prispôsobiť východiskovú ponuku].

3. Potiahnite ikonu skratky alebo miniaplikácie ➀
do rozloženia každej stránky ➃.

Ak sú v rozložení stránky ➃ iné skratky alebo
miniaplikácie, zobrazí sa správa. Dotykom polož-
ky [Áno] nahradíte skratku/miniaplikáciu. Rozlo-
ženie stránky ➃ sa dá zmeniť ťahaním ikon.

Kategórie skratiek alebo miniaplikácií môžete zú-
žiť dotykom [Filter] ➁ a zvolením preferovaných
kategórií.

Potiahnutím ikony do [m] ➂ môžete odstrániť
aktuálnu skratku alebo miniaplikáciu a vytvoriť
tak prázdne miesto.

INFORMÁCIE:

• Dotknite sa položky [m] ➂, a potom sa zobrazí
spáva. Počas zobrazovania správy sa dotknete
ľubovoľnej ikony na rozložení strany ➃ a doty-
kom [Vymazať] môžete vymazať vybratú ikonu.
Ak chcete vymazať všetky ikony, dotknite sa po-
ložky [Vybrať všetky] a potom sa dotknite po-
ložky [Vymazať].

• Dotykom [Reset] ➄ resetujete obrazovku VÝ-
CHODISKOVÁ PONUKA na predvolené nastave-
nia.

5GH0831XZ

Príklad

PBH0133XZ

Príklad
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OZNÁMENIA POSUNUTÍM NADOL
Potiahnutím prstom nadol po dotykovom displeji sa
zobrazí zoznam oznámení (zmeškané hovory, prí-
jem textových správ (ak sú súčasťou výbavy) atď.).

INFORMÁCIE:

• Dotykom položky v zozname zobrazíte podrob-
nosti o položke.

• Dotykom [m] položku vymažete.

• Dotykom [Vymazať všetky oznámenia] vymaže-
te všetky položky.

FUNKCIE DEAKTIVOVANÉ POČAS
JAZDY (ak je súčasťou výbavy)
V záujme zaistenia bezpečnosti jazdy niektoré fun-
kcie počas jazdy nemožno obsluhovať.

Funkcie, ktoré sú na obrazovke nedostupné počas
jazdy, budú “zobrazené sivou farbou“ alebo stlmené.
V niektorých prípadoch sa niektoré texty nezobra-
zia na obrazovke.

Ak chcete použiť tieto funkcie, najskôr zaparkujte
vozidlo na bezpečnom mieste a potom pracujte so
systémom.

PBH0134XZ
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Systémové nastavenia sa dajú svojvoľne meniť podľa potreby.

PONUKA S NASTAVENIAMI
Dotknite sa položky [Nastavenia] na spúšťacom paneli a dotknite sa položky nastavenia, ktorú chcete upraviť.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky nastavenia

Položka nastavenia Výsledok

[Pripojenia] Zobrazí obrazovku nastavenia Zariadenie, Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy) a USB.
“Nastavenia pripojení” (strana 22)

[Phone] Zobrazí obrazovku nastavení telefónu a textových správ (ak je súčasťou výbavy).
“Nastavenia telefónu a SMS správ” (strana 56)

[Navigácia] Zobrazí obrazovku nastavenia navigácie.
“Nastavenia navigácie” (strana 119)

[Zvuk] Zobrazí obrazovku nastavenia zvuku.

[Hlasitosť a pípanie] Zobrazí obrazovku nastavenia hlasitosti.

[Hodiny] Zobrazí obrazovku nastavenia hodín.

[Prispôsobiť východiskovú ponuku]/[Prispôsobiť
východiskovú ponuku]

Zobrazí obrazovku úprav VÝCHODISKOVEJ PONUKY.

[Prispôsobiť audio zdroje]/[Prispôsobiť audio zdroje] Zobrazuje obrazovku úprav pre ponuky zvukových zdrojov na spúšťacom paneli.
“Výber zo spúšťacieho panelu” (strana 34)

[Služby NissanConnect] Zobrazí obrazovku nastavení systému NissanConnect.
“NissanConnect Services (ak je súčasťou výbavy pre Európu, Rusko a Ukrajinu)” (strana 65)
“Služby NissanConnect prevádzkované SiriusXM™ (ak je súčasťou výbavy pre Mexiko)”
(strana 67)

[Systémový hlas] Zobrazí obrazovku nastavení systémového hlasu.
“Nastavenia systémového hlasu” (strana 135)

[Kamera] Zobrazí obrazovku nastavenia kamery.
Podrobnosti o monitorovacom systéme nájdete v príručke pre vlastníka vozidla.

NASTAVENIA SYSTÉMU
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Položka nastavenia Výsledok

[Sedadlo] [Nastavenia masáží] Zobrazí obrazovku nastavení masáže sedadla.

[Parkovanie] Zobrazí obrazovku nastavenia parkovania.
Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke vozidla.

[Viac nastavení]/[Iné] [Zobrazenie] Zobrazí obrazovku nastavenia displeja.

[Jazyk] Zobrazí obrazovku nastavenia jazyka.

[Jednotky] Zobrazí obrazovku nastavenia jednotiek.

[Typ klávesnice] Môžete vybrať typ klávesnice.

[Vrátiť všetky nastavenia na
predvolené hodnoty]

Týmto obnovíte všetky nastavenia na predvolené.

[Aktualizácia
systému]/
[Aktualizácie
systému]

[Informácie o verzii] Zobrazuje obrazovku s informáciami o verzii.

[Aktualizácia softvéru] Môžete aktualizovať systémový softvér.
“Aktualizácia systémového softvéru (ak je súčasťou výbavy)” (strana 64)

[Aktualizácia mapy] Môžete aktualizovať údaje mapy.
“Ako aktualizovať údaje mapy” (strana 127)

[Aplikácie] [Smartphone Connection] Zobrazí obrazovku pripojenia.
“Nastavenia pripojení” (strana 22)

[Upozornenia] Zobrazí obrazovku nastavenia oznámení potiahnutím prstom nadol.
“Zobrazenie a obsluha obrazovky VÝCHODISKOVÁ PONUKA” (strana 19)

[Upraviť používateľa] Na uloženie nastavení pre troch profilovaných používateľov a jedného hosťa je možné
zaregistrovať maximálne štyri inteligentné kľúče. Na jeden inteligentný kľúč možno uložiť jednu
informáciu o nastavení používateľa. Pri každom prepnutí spínača zapaľovania alebo vypínača do
polohy OFF si inteligentný kľúč zapamätá osobné nastavenia, ako je navigácia, audio atď. Po
zapnutí systému sa rozpozná používateľ a použijú sa zapamätané nastavenia.

“Úvodná obrazovka (ak je súčasťou výbavy)” (strana 17)
[Používateľské profily] Nastavenie informácií o registrovaní/úpravy používateľov a kopírovanie/vymazanie používateľa.

[Synchronizovať profil s Inteligent
Key ]

Funkcia zapnutia/vypnutia, ktorá synchronizuje registrovaný profil pomocou inteligentného
kľúča. Keď je táto položka zapnutá, používateľ bude prihlásený ako hosť.

[Uvítacia správa] Zapína/vypína uvítaciu správu.
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NASTAVENIA PRIPOJENÍ
Možnosti zmeny nastavení a zobrazenie informácií
o pripojených zariadeniach, Wi-Fi (ak sú súčasťou
výbavy) a USB nájdete na obrazovke nastavení pri-
pojenia.

Nastavenie zariadení
Nastavenia zariadení pripojených cez Bluetooth®,
USB alebo Wi-Fi (ak sú súčasťou výbavy), ako sú
smartfóny používané pre Hands Free telefón, Apple
CarPlay (ak je súčasťou výbavy), Android Auto (ak je
súčasťou výbavy) atď., možno zmeniť. Informácie o
zariadeniach sa dajú tiež potvrdiť.

“Služba Apple CarPlay (ak je súčasťou
výbavy)” (strana 74)

“Android Auto™ (ak je súčasťou výbavy)”
(strana 78)

“USB pamäťové zariadenie, iPod a Blueto-
oth® audio prehrávač” (strana 39)

“Bluetooth® Hands-Free telefónny systém”
(strana 48)

Pripojenie mobilného telefónu/audio zariade-
nia:

Ak chcete Bluetooth® zariadenie prvý raz použiť so
systémom vo vozidle, bude potrebné vykonať pro-
cedúru pripojenia zaradenia.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Bluetooth] a potom položky
[Pridať nový]. Zobrazí sa správa.

INFORMÁCIE:

Ak nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth® a
systém Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy) alebo
Android Auto (ak je súčasťou výbavy) nie je aktívny,
rovnakú obrazovku možno zobraziť stlačením a po-
držaním <m> (ak je súčasťou výbavy) na volante.

3. Pracujte podľa pokynov systému.

POZNÁMKA:

Niektoré mobilné telefóny alebo iné zariadenia
môžu spôsobiť rušenie alebo to, že z reprodukto-
rov audio systému bude vychádzať bzučanie. Ulo-
ženie zariadenia na inom mieste môže šum znížiť
alebo eliminovať.

INFORMÁCIE:

• Spárovaný telefón bude pridaný do zoznamu na
obrazovke zariadení.

• Dotykom názvu druhého zariadenia v zozname
prepnete pripojené zariadenie.

• Dotykom [m] sa umožní zariadeniu aktivovať/
deaktivovať Apple CarPlay (ak je súčasťou výba-
vy). Táto ikona sa zobrazí, ak je zariadenie kom-
patibilné so systémom Apple CarPlay.

• Dotykom [m] sa umožní zariadeniu aktivovať/
deaktivovať Android Auto (ak je súčasťou výba-
vy). Táto ikona sa zobrazí, ak je zariadenie kom-
patibilné so systémom Android Auto.

• Dotykom [m] umožnite pripojenie zariadenia
prostredníctvom Bluetooth® a použitie v Hands-
Free telefónnom systéme.

• Môžete zaregistrovať obľúbené telefónne zaria-
denie. Telefónne zariadenie zvolené ako obľú-
bené bude označené “ ”.

“Nastavenia rozhrania Bluetooth®” (stra-
na 24)

• Dotykom [m] umožnite pripojenie zariadenia
prostredníctvom Bluetooth® a použitie pre au-
dio Bluetooth®.

PBA0107XZ
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• V závislosti od modelov, špecifikácií a verzií soft-
véru sa dotykom [m] (ak je súčasťou výbavy)
aktivuje funkcia zdieľania Bluetooth®.

• Dotykom na položku [m] sa zobrazia informá-
cie o zariadení Bluetooth®.

• Zaregistrovať môžete až 6 zariadení Bluetooth®.
Ak je už zaregistrovaných 6 zariadení, pred za-
registrovaním ďalšieho zariadenia najskôr musí
jedno zariadenie odstrániť.

• Postup párovania mobilného telefónu sa líši pri
každom mobilnom telefóne. Podrobnosti nájde-
te v používateľskej príručke k mobilnému tele-
fónu.

• Informácie týkajúce sa pripojenia Bluetooth®
zariadenia k vášmu vozidlu konzultujte predaj-
com vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanou diel-
ňou.

Nastavenia rozhrania Bluetooth®:

Nastavenia rozhrania Bluetooth® je možné zmeniť
podľa vášho želania.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Zariadenia].

3. Dotknite sa položky [m].

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky nastavenia

Položka nastavenia Činnosť
[Bluetooth] Vypne alebo zapne pripojenie Bluetooth®.
[Povoliť 2 telefóny súčasne] Ak je táto položka zapnutá, k tomuto systému vo vozidle

možno pripojiť súčasne až 2 Bluetooth® zariadenia.
[Obľúbený telefón]/[Obľúbený telefón] Zariadenie Bluetooth® môžete zaregistrovať ako obľúbené

telefónne zariadenie. Ak je hands-free telefonické zariadenie
v dosahu, so zapnutou funkciou Bluetooth®, zariadenie
zaregistrované ako obľúbené, bude automaticky pripojené k
systému vozidla s prioritou pri aktivácii systému.
Obľúbený telefón je označený “ ” v zozname zariadení. V
závislosti na špecifikáciách a verziách softvéru, obľúbených
nastaveniach sa tiež aplikuje Apple CarPlay (ak je súčasťou
výbavy).

[Obľúbené audio]/[Obľúbené audio] Zariadenie Bluetooth® môžete zaregistrovať ako obľúbené
audio zariadenie. Ak je Bluetooth® audio zariadenie v dosahu,
so zapnutou funkciou Bluetooth®, zariadenie zaregistrované
ako obľúbené, bude automaticky pripojené k systému vozidla
s prioritou pri aktivácii systému.
Obľúbené audio zariadenie je označené “ ” v zozname
zariadení.

[Názov zariadenia] Názov zariadenia môžete meniť.
[PIN] PIN kód môžete meniť.
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INFORMÁCIE:

Pomocou položky [Názov zariadenia] sa názov za-
riadenia, ktorý sa zobrazuje na obrazovke, dá zme-
niť, čím sa predvolený názov premenuje na želaný
názov (napr. „Števove auto“).

Informácie o zariadení:

Môžete zobraziť informácie o zariadeniach pripoje-
ných k vozidlu.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Zariadenia].

3. Dotykom [m] podľa názvu zariadenia sa zobra-
zí informácia o zariadení.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky

Položka
nastavenia

Činnosť

[Vymazať] Spárované zariadenia môžu
byť zo zoznamu vymazané.

[Informácia o
zariadení]

Zobrazia sa informácie o
pripojenom zariadení
Bluetooth®.

[Projekcia
smartfónu]

Zobrazí obrazovku nastavenia
smartfónu.

“Služba Apple CarPlay
(ak je súčasťou
výbavy)” (strana 74)
“Android Auto™ (ak je
súčasťou výbavy)”
(strana 78)

Vymazanie informácií zariadenia:

Spárované zariadenia môžu byť zo zoznamu vyma-
zané.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Zariadenia].

3. Dotknite sa [m] vedľa názvu mobilného telefó-
nu, ktorý chcete vymazať.

4. Dotknite sa položky [Vymazať]. Objaví sa správa,
v ktorej sa dotknite položky [Áno].

NASTAVENIE WI-FI (ak je súčasťou
výbavy)
Pripojenie Wi-Fi možno vytvoriť pomocou dostup-
nej siete Wi-Fi v blízkosti vozidla alebo pomocou
funkcie tethering smartfónu atď. Pripojenie Wi-Fi je
užitočné na aktualizáciu mapových údajov (ak je sú-
časťou výbavy) a systémového softvéru (ak je sú-
časťou výbavy) alebo služby Premium Traffic (ak je
súčasťou výbavy).

“Aktualizácia systémového softvéru (ak je
súčasťou výbavy)” (strana 64)

“Ako aktualizovať údaje mapy” (strana 127)

“Zobrazenie Premium traffic (ak sú súčasťou
výbavy)” (strana 108)

Pripojte k sieti Wi-Fi:

Ak chcete prvýkrát použiť pripojenie Wi-Fi, vyžadujú
sa nasledujúce postupy pripojenia.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Wi-Fi].

3. Dotknite sa názvu zariadenia, ktoré chcete pri-
pojiť.

m
Udáva, že heslo je nastavené.

m
Označuje intenzitu signálu prijímaného
zariadením Wi-Fi.

4. Zadajte sieťové heslo a dotknite sa položky [OK].
Zariadenie sa pripojí.

Ak je uvedené zariadenie v stave, ktorý umož-
ňuje pripojenie k sieti Wi-Fi, dotykom názvu za-
riadenia v zozname sa spustí spojenie.

PBH0163XZ
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INFORMÁCIE:

• Zadávajte heslo správne, vrátane veľkých a ma-
lých písmen.

• Dotykom položky [m] sa zobrazia informácie o
sieti. Zapnutím [Pripojiť automaticky] sa vozidlo
automaticky pripojí k sieti, ak je sieť k dispozícii.

• Dotknite sa položky [Hotspot vo vozidle]/[Hots-
pot auta] (ak je súčasťou výbavy) a zapnite indi-
kátor na aktivovanie komunikácie cez Wi-Fi prí-
stupový bod. Umožňuje zariadeniam, ako nap-
ríklad smartfóny, pripojiť sa k sieti Wi-Fi.

• Zapnutie funkcie prístupového bodu Wi-Fi váš-
ho smartfónu môže spôsobiť vznik dodatoč-
ných poplatkov za používanie dát účtovaných
vašim poskytovateľom mobilných služieb. Infor-
mujte sa u vašich poskytovateľov mobilných
služieb ohľadne výšky poplatkov.

• Systém sa môže pripojiť iba k zabezpečenej sieti
WPA2 (nebude sa pripájať k sieťam WEP, WPA1).

• Cez túto jednotku nie je možné pristupovať do
sietí Wi-Fi, ktoré vyžadujú webový prehliadač.

Nastavenia Wi-Fi:

Nastavenia Wi-Fi je možné zmeniť podľa vášho že-
lania.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Wi-Fi].

3. Dotknite sa položky [m].

4. Dotknite sa želanej položky.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky nastavenia

Položka
nastavenia

Činnosť

[Wi-Fi] Vypne alebo zapne
pripojenie Wi-Fi.

[Hotspot auta]/
[Hotspot vo
vozidle]

Zapína alebo vypína
prístupový bod.

[Názov siete
(SSID)]

Zobrazí názov siete Wi-Fi.

[Heslo] Zobrazí heslo k sieti Wi-Fi.

Odstránenie siete Wi-Fi:

Uloženú sieť Wi-Fi je možné zo zoznamu vymazať.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Wi-Fi].

3. Dotknite sa [m] vedľa názvu siete, ktorú chcete
vymazať.

4. Dotknite sa [Zabudnúť túto sieť]/[Zabudnúť túto
sieť]. Objaví sa správa, v ktorej sa dotknite polož-
ky [Áno].

Zobrazenie informácií o zariadení USB
Môžete si pozrieť informácie o pripojenom zariade-
ní USB.

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Pripojenia] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [USB].

3. Dotknite sa názvu zariadenia, ktoré chcete skon-
trolovať. Zobrazí sa názov a typ zariadenia.
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VÝSTRAHA

• Audio systém obsluhujte len vtedy, keď mo-
tor vozidla alebo systém e-POWER beží. Pou-
žívanie audio systému nadmerne dlho pri vy-
pnutom systéme e-POWER môže vybiť aku-
mulátor vozidla (12 V akumulátor).

• Zabráňte navlhnutiu systému. Nadmerná vlh-
kosť, ako napríklad rozliate tekutiny, môže
mať za následok poruchu systému.

• Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste a
zatiahnite parkovaciu brzdu, aby ste videli ob-
raz (ak je súčasťou výbavy) na prednej doty-
kovej obrazovke.

RÁDIO
Skôr, ako zapnete rádio, otočte spínač zapaľovania
alebo napájania do polohy ACC alebo ON. Ak počú-
vate rádio pri vypnutom motore alebo e-POWER
systéme, spínač zapaľovania alebo spínač napája-
nia by mal byť v polohe ACC.

Príjem rádia je ovplyvnený silou signálu danej sta-
nice, vzdialenosťou od vysielača, budovami, mostmi,
vrchmi a inými externými vplyvmi. Prerušované
zmeny v kvalite príjmu sú za normálnych okolností
spôsobené týmito externými vplyvmi.

Použitie mobilného telefónu vo vozidle alebo v je-
ho blízkosti môže ovplyvniť kvalitu príjmu rádia.

Rádiový príjem
Váš rádiový systém obsahuje najmodernejšie elek-
tronické obvody pre vylepšenie rádiového príjmu.
Tieto obvody sú navrhnuté tak, aby rozšírili dosah
príjmu a vylepšili kvalitu tohto príjmu.

Existuje ale niekoľko všeobecných charakteristík FM
a AM rádiových signálov, ktoré môžu ovplyvniť kva-
litu rádiového príjmu v pohybujúcom sa vozidle, a to
aj pri použití najlepšieho vybavenia. Tieto charakte-
ristiky sú v danej oblasti príjmu úplne normálne a
neindikujú žiadne poruchy vášho rádiového systé-
mu.

Podmienky príjmu sa neustále menia kvôli pohybu
vozidla. Proti ideálnemu príjmu môžu pracovať bu-
dovy, terén, vzdialenosť signálu a rušenia z iných vo-
zidiel. Nižšie sú opísané niektoré faktory, ktoré mô-
žu mať vplyv na príjem rádia.

Niektoré mobilné telefóny alebo iné zariadenia mô-
žu spôsobiť rušenie alebo to, že z reproduktorov au-
dio systému bude vychádzať bzučanie. Uloženie za-
riadenia na inom mieste môže šum znížiť alebo eli-
minovať.

FM rádiový príjem
MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI SIGNÁLU

• FM 40 až 48 km (25 až 30 mil)

• AM 97 až 209 km (60 až 130 mil)

Dosah: Dosah FM je obyčajne obmedzený na 40 až
48 km (25 až 30 míľ), pričom mono ( jedna stanica)
FM má o niečo väčší dosah ako stereo FM. Externé
vplyvy môžu niekedy rušiť príjem FM staníc dokon-
ca aj keď je vzdialenosť FM stanice do 40 km (25
míľ). Sila FM signálu priamo súvisí so vzdialenosťou
medzi vysielačom a prijímačom. FM signály sledujú
dráhu priamej viditeľnosti a majú pritom mnohé
charakteristiky ako svetlo. Napríklad sa odrážajú od
predmetov.

Slabnutie a kolísanie: Ako sa vaše vozidlo bude pre-
súvať preč od vysielača stanice, signály majú ten-
denciu slabnúť a/alebo kolísať.

Statické výboje a chvenie: Počas rušenia signálu z
budov, veľkých kopcov alebo kvôli polohe antény,
obyčajne v spojení so zvýšenou vzdialenosťou od
vysielača stanice, je možné počuť statické výboje
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alebo chvenie. Toto je možné zmenšiť znížením na-
stavenia výškových tónov na zníženie odozvy vý-
šok.

Viacfázový príjem: Kvôli odrazovým charakteristi-
kám FM signálov, dosiahnu priame a odrazené sig-
nály v rovnakom čase. Signály sa môžu navzájom
rušiť, čo má za následok krátkodobé chvenie alebo
stratu zvuku.

AM rádiový príjem
AM signály sa kvôli ich nízkej frekvencii môžu ohýbať
okolo predmetov a skákať popri zemi. Okrem toho
sa môžu signály odrážať od ionosféry a vrátiť sa späť
na zem. Kvôli týmto charakteristikám podliehajú AM
signály rušeniam počas cesty od vysielača k prijí-
maču.

Slabnutie: Dochádza k nemu, keď vozidlo prechá-
dza cez diaľničné podjazdy alebo v oblastiach s
množstvom vysokých budov. Na niekoľko sekúnd k
nemu môže dôjsť aj počas atmosférických turbu-
lencií dokonca aj v oblastiach bez prekážok.

Statický výboj: Spôsobujú ho búrky, elektrické vede-
nia, elektrické signály a dokonca aj dopravné osvet-
lenie.

Vysielanie digitálneho zvuku (DAB) (ak
je súčasťou výbavy)
Podporované štandardy pre tento systém sú DAB a
DAB+.

PORT PRIPOJENIA USB (UNIVERSAL
SERIAL BUS)

VAROVANIE

Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani ne-
ovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás môže
rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste mohli
stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť nehodu
alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA

• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB si-
lou. V závislosti od pripojovacích portov USB
sa zariadenie USB pri vkladaní šikmo alebo
dole hlavou môže port poškodiť. Ubezpečte
sa, že zariadenie USB je do pripojovacieho
portu USB pripojené správne.

• Pri vyťahovaní zariadenia USB z portu nechy-
tajte kryt pripojovacieho portu USB (ak je sú-
časťou výbavy). Mohlo by to poškodiť port a
kryt.

• Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by ste
mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie za ká-
bel môže poškodiť port.

Vozidlo nie je vybavené zariadením USB. Zariadenia
USB si môžete podľa potreby zakúpiť samostatne.

Tento systém nie je možné použiť na formátovanie
zariadení USB. Ak chcete zariadenie USB naformá-
tovať, použite osobný počítač.

Tento systém podporuje rôzne pamäťové zariade-
nia USB, pevné disky USB a prehrávače iPod. Nie-
ktoré zariadenia USB sa nemusia v tomto systéme
podporovať.

• Zariadenia USB s partíciami sa nemusia prehrá-
vať správne.

• Niektoré znaky používané v iných jazykoch (čín-
ština, japončina atď.) sa na displeji nemusia zo-
brazovať správne. Pri použití zariadenia USB od-
porúčame používanie znakov anglického jazy-
ka.

Všeobecné poznámky pre používanie rozhrania
USB:

Podrobnosti o správnej starostlivosti o zariadenie
nájdete v informáciách pre vlastníka od výrobcu
vášho zariadenia.

Poznámky pre používanie zariadenia iPod:

iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., za-
registrovaná v USA a iných krajinách.

• Po nesprávnom pripojení zariadenia iPod môže
dôjsť k zapínaniu a vypínaniu znaku zaškrtnutia
(blikanie). Vždy sa ubezpečte, že prehrávač iPod
je pripojený správne.

• Zvukové knihy sa nemusia prehrávať v rovna-
kom poradí, v akom sa zobrazujú na zariadení
iPod.
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Kompatibilita
Vyrobené pre

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone SE (2. generácia)

• 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. generácia)

• iPod nano (6. generácia)

INFORMÁCIE:

• Vždy sa ubezpečte, že iOS je aktualizovaný.

• Podrobnosti o správnom používaní a starostli-
vosti o zariadenie nájdete v informáciách pre
vlastníka od výrobcu vášho zariadenia.

KOMPRIMOVANÉ ZVUKOVÉ
SÚBORY (MP3/WMA/AAC)
Vysvetlenie pojmov

• MP3 — MP3 je skratka pre anglické označenie
Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3.
MP3 je najznámejší formát komprimovaných di-
gitálnych audio súborov. Tento formát umožňu-
je záznam zvuku v takmer “CD kvalite“ a len so
zlomkom veľkosti normálnych audio súborov.
MP3 konverzia zvukových stôp dokáže znížiť
veľkosť súboru v pomere približne 10:1 (sníma-
nie: 44,1 kHz, bitová rýchlosť: 128 kb/s) s prak-
ticky žiadnou vnímateľnou stratou kvality. Kom-
presia zmenšuje určité časti zvukovej stopy, kto-
ré sú pre väčšinu ľudí nepočuteľné.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) formát
komprimovaného zvuku vytvorený spoločnos-
ťou Microsoft ako alternatíva k formátu MP3.
WMA kodek ponúka väčšiu kompresiu súborov
ako kodek MP3, čo umožňuje v porovnaní s MP3

uloženie viacerých digitálnych audio stôp v rov-
nakej veľkosti pamäte s rovnakou kvalitou.

Tento produkt je chránený určitými právami du-
ševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Cor-
poration a tretích osôb. Používanie alebo distri-
búcia takýchto technológií mimo tohto produk-
tu je bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft a
tretích osôb zakázaná.

• Bitová rýchlosť — Bitová rýchlosť označuje po-
čet bitov za sekundu, ktoré používa súbor s digi-
tálnou hudbou. Veľkosť a kvalita komprimova-
ného audio súboru je určená použitou bitovou
rýchlosťou pri komprimovaní súboru.

• Frekvencia snímania — Frekvencia snímania je
hodnota, ktorou sa jednotlivé časti signálu kon-
vertujú z analógového na digitálny (konverzia
A/D) za sekundu.

• Multisession — Multisession je jedna z metód zá-
pisu údajov na médium. Jednorazové zapísanie
údajov na médium sa nazýva “single session“ a
zapísanie údajov viac ako jedenkrát sa nazýva
“multisession“.

• ID3/WMA značka — ID3/WMA označenie je časť
skomprimovaného MP3 alebo WMA súboru, kto-
rá obsahuje informácie o digitálnej hudbe, ako
napr. názov skladby, interpret, názov albumu, bi-
tová rýchlosť, trvanie skladby atď. Informácie
ID3 označenia sú zobrazené v riadku album/in-
terpret/názov skladby na displeji.
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• AAC — kodek Advanced Audio Coding (AAC)
predstavuje formát komprimovaného zvuku.
AAC ponúka vyššiu kompresiu súborov ako MP3
a umožňuje vytvárať a ukladať hudobné súbory
v rovnakej kvalite ako MP3.

* Windows® a Windows Media® sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky spoloč-
nosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo v iných krajinách.

Poradie prehrávania

jA Kmeňový priečinok

jB Priečinok

jC Audio súbor

• Názvy priečinkov, ktoré neobsahujú komprimo-
vané zvukové súbory, nie sú na displeji zobra-
zené.

• Poradie prehrávania je poradie, v ktorom boli sú-
bory zapísané napaľovacím programom, takže
súbory sa nemusia prehrávať v želanom poradí.

• Poradie prehrávania komprimovaných zvuko-
vých súborov je také, ako na obrázku.

NAA984
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Tabuľka špecifikácií pre USB

Podporované médiá USB2.0

Podporované systémy súborov FAT16, FAT32

Úrovne priečinkov Úrovne priečinkov: 8, súborov prostredníctvom priečinka: 255, priečinkov: 512 (vrátane kmeňového
priečinka), súborov: 8000

Informácie označenia (Názov skladby, meno
interpreta a názov albumu)

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (len MP3)

Označenie WMA (iba formát WMA)

Označenie AAC (iba formát AAC)

Formát Frekvencia snímania Podporovaná prenosová rýchlosť

MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32, 44,1, 48 kHz 32-320 kb/s

MPEG2 16, 22,05, 24 kHz 8-160 kb/s

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

AAC (MPEG4) *3 (len prípona „m4a“) 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz 8-320 kb/s

FLAC 8-192 kHz 128 kbps - 12 288 Mbps

WAV 8-192 kHz 128 kbps - 12 288 Mbps

*1 MPEG2.5 sa nepodporuje.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 sa nepodporujú. (WMA9 Professional, Lossless, Voice sa nepodporujú.)

*3 Podporujú sa len súbory AAC kódované aplikáciou iTunes. HE-AAC (High-Efficiency) sa nepodporuje.
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BLUETOOTH® AUDIO
• Niektoré zvukové zariadenia Bluetooth® nemu-

sí zvukový systém vo vozidle rozpoznať.

• Je nevyhnutné, aby ste pred používaním prúde-
nia zvuku Bluetooth® nastavili bezdrôtové spo-
jenie medzi kompatibilným zvukovým zariade-
ním Bluetooth® a modulom Bluetooth® vo vo-
zidle.

• Zvuk cez Bluetooth® sa môže zastaviť pri:

– prijatí hovoru bez použitia rúk,

– kontrole spojenia s hands-free telefónom,

– pripájaní hands-free telefónu alebo zvuko-
vého zariadenia,

– sťahovaní pamäte telefónneho zoznamu z
pripojeného mobilného telefónu.

• Zvukové zariadenie Bluetooth® nedávajte do
oblasti obklopenej kovom ani ďaleko od modu-
lu Bluetooth® vo vozidle, aby ste predišli zhorše-
niu kvality tónu a prerušeniu bezdrôtového spo-
jenia.

• Keď je zvukové zariadenie pripojené cez bezdrô-
tové pripojenie Bluetooth®, batérie mobilného
telefónu sa môže vybiť rýchlejšie, ako zvyčajne.

• Tento systém podporuje profily Bluetooth® Ad-
vanced Audio Distribution Profile (A2DP) a Au-
dio/Video Remote Control Profile (AVRCP).

• Funkcia bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi) a Blueto-
oth® používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4
GHz). Súčasné používanie funkcie Bluetooth® a
bezdrôtovej siete LAN môže spomaliť alebo od-

pojiť komunikáciu a spôsobiť neželané zvuky.
Odporúčame vám, aby ste pri používaní funkcií
Bluetooth® odpojili bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi).

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE AUDIO
SYSTÉMU
Zapnutie/vypnutie audio systému
Ak chcete zapnúť audio systém, spínač zapaľovania
alebo napájania musí byť v polohe ACC alebo ON.
Stlačením
<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH PO-
WER> alebo <AUDIO> na ovládacom paneli zapnete
posledný audio zdroj, ktorý bol prehrávaný predtým,
ako bol systém vypnutý. Pre vypnutie audio systé-
mu, stlačte <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/
<VOL/PUSH POWER> na ovládacom paneli znova.

INFORMÁCIE:

Audio systém je možné tiež zapnúť otočením
<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH PO-
WER> na ovládacom paneli, keď je systém vypnutý.

OBSLUHA AUDIO SYSTÉMU
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Výber zdroja zvuku
Výber z obrazovky ponuky zdrojov:

1. Pri zobrazení obrazovky zvuku stlačte tlačidlo
<AUDIO>.

2. Zvoľte preferovaný zdroj zvuku na prehrávanie.

INFORMÁCIE:

• Dotykom položky [Zdroj] v ľavom hornom rohu
obrazovky zvuku zobrazíte obrazovku ponuky
zdrojov zvuku.

• Keď je zvolený [Zadný displej] (ak je súčasťou
výbavy), zdroj zvuku sa prepne na systém zába-
vy pre zadné sedadlá (RES) (ak je súčasťou vý-
bavy). Avšak obraz zo zariadenia pripojeného
cez HDMI nie je možné na dotykovej obrazovke
zobraziť. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke vozidla.

• V závislosti od modelov, špecifikácií a verzií soft-
véru možno zdroj zvuku zmeniť aj pomocou in-
formačného displeja vozidla. Podrobnosti o in-
formačnom displeji vozidla nájdete v návode na
obsluhu vozidla.

Výber zo spúšťacieho panelu:

Na spúšťacom paneli sú zobrazované ikony zdrojov.
Ak chcete vybrať preferovaný zdroj zvuku, dotknite
sa ikony.

Prispôsobenie spúšťacieho panelu:

Ikony zdrojov zobrazené na spúšťacom paneli mô-
žu byť prispôsobené.

1. Stlačte <AUDIO> alebo dotknite sa [Zdroj], pokým
sa zobrazuje obrazovka zvuku.

2. Dotknite sa [Prispôsobiť audio zdroje]/[Prispôso-
biť audio zdroje].

3. Potiahnite ikonu preferovaného zdroja na spúš-
ťací panel.

4. Stlačte <mBACK>/<m> na ovládacom pa-
neli alebo dotykom [m] potvrdíte nastavenia.

Výber pomocou spínača na volante (ak je
súčasťou výbavy):

V prípade modelov vybavených spínačom <SOUR-
CE> na volante, môžete zmeniť zdroj zvuku v displeji
s informáciami o vozidle stlačením spínača.

PBA0128XZ

Príklad

PBA0129XZ

Príklad

PBA0130XZ

Príklad
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RÁDIO
Ovládanie rádia

Aktivácia rádia a výber pásma:

Ak chcete počúvať rádio, zapnite audio systém a
vyberte želané rozhlasové pásmo.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)

INFORMÁCIE:

Keď je stereofónny signál vysielania slabý, rádio sa
automaticky prepne zo stereofónneho na mono-
fónny príjem.

PBA0115XZ
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Prevádzka rádiaAM/FM/DAB (ak je súčasťou výbavy):

Všeobecné operácie AM, FM, DAB rádia sú nasledovné.

Dostupné funkcie a tlačidlá/spínače sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií, verzií softvéru a podmienok.

Funkcia
Prevádzka

Modely s rýchlym ladením Modely bez rýchleho ladenia

Manuálne ladenie (AM/FM),
zvolením servisného
komponentu (DAB)

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

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

– Stlačte tlačidlo <m>/<m>

Rýchle ladenie • Ovládací panel

– Stlačte a podržte tlačidlo <m>/<m>

-

Vyhľadávacie ladenie • Ovládací panel

– Stlačte tlačidlo <m>/<m>
• Spínač na volante

– Stlačte a podržte tlačidlo <m>/<m>

– Nakloňte a podržte <m/m>.

• Ovládací panel

– Stlačte a podržte tlačidlo <m>/<m>
• Spínač na volante

– Stlačte a podržte tlačidlo <m>/<m>

Predvolené stanice • Displej dotykovej obrazovky
1. Zvoľte rádiové pásmo.
2. Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
3. Dotknite sa a podržte jedno z predvolených čísel v zozname predvolieb.

Informácie ako frekvencia atď. sa zobrazia v zozname predvolieb.

Výber predvolených staníc • Spínač na volante

– Stlačte tlačidlo <m>/<m>

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

– Krátko sa dotknite želanej stanice v zozname predvolieb na obrazovke rádia.
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Položky ponuky

Dotykom položky [Menu FM], [Menu AM], a [Menu DAB] (ak je súčasťou výbavy) na každej obrazovke rádia zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.

Dostupné položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

[Menu FM]:

[TA]* Keď sa táto položka zapne, prijatá TA (dopravná informácia) preruší zdroj zvuku, ktorý sa prehráva.

[REG] Keď je zapnutá táto položka, systém po zaregistrovaní regionálnych rozhlasových programov prepne na tieto
programy.

[Vyhľad.] Dotykom sa spustí ladenie staníc od nízkej po vysokú frekvenciu a zastaví sa na niekoľko sekúnd po vyhľadaní každej
stanice. Opakovaným dotykom tlačidla [Vyhľad.] v priebehu týchto niekoľkých sekúnd zastavíte vyhľadávacie ladenie
a rádio zostane naladené na danej stanici.

[Rádiotext] Zobrazia sa textové informácie rádia.

[Obnoviť] Dotykom aktualizujete zoznam staníc zobrazený na pravej strane obrazovky ponuky FM.

Zoznam staníc Zobrazí zoznam staníc na pravej strane obrazovky ponuky FM.

[Menu AM]:

[TA]* Keď sa táto položka zapne, prijatá TA (dopravná informácia) preruší zdroj zvuku, ktorý sa prehráva.

[Vyhľad.] Dotykom sa spustí ladenie staníc od nízkej po vysokú frekvenciu a zastaví sa na niekoľko sekúnd po vyhľadaní každej
stanice. Opakovaným dotykom tlačidla [Vyhľad.] v priebehu týchto niekoľkých sekúnd zastavíte vyhľadávacie ladenie
a rádio zostane naladené na danej stanici.

[Obnoviť] Dotykom aktualizujete zoznam staníc zobrazený na pravej strane obrazovky ponuky AM.

Zoznam staníc Zobrazí zoznam staníc na pravej strane obrazovky ponuky AM.

*: V závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru sa môže na hlavných prevádzkových obrazovkách pre niektoré zdroje zvuku zobraziť [TA].
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[Menu DAB] (ak je súčasťou výbavy):

[TA]* Keď sa táto položka zapne, prijatá TA (dopravná informácia) preruší zdroj zvuku, ktorý sa prehráva.

[Rádiotext] Dotykom zobrazíte textové informácie rádia.

[Obnoviť] Dotykom aktualizujete zoznam staníc zobrazený na pravej strane obrazovky ponuky DAB.

[DAB-FM] Keď je zapnutá táto položka, systém vyhľadá a naladí stanice FM, ak je príjem DAB slabý.

Zoznam staníc Zobrazí zoznam staníc na pravej strane obrazovky ponuky DAB.

*: V závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru sa môže na hlavných prevádzkových obrazovkách pre niektoré zdroje zvuku zobraziť [TA].
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USB pamäťové zariadenie, iPod a
Bluetooth® audio prehrávač

VAROVANIE

Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani ne-
ovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás môže
rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste mohli
stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť nehodu
alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA

• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB si-
lou. V závislosti od pripojovacích portov USB
sa zariadenie USB pri vkladaní šikmo alebo
dole hlavou môže port poškodiť. Ubezpečte
sa, že zariadenie USB je do pripojovacieho
portu USB pripojené správne.

• Pri vyťahovaní zariadenia USB z portu nechy-
tajte kryt pripojovacieho portu USB (ak je sú-
časťou výbavy). Mohlo by to poškodiť port a
kryt.

• Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by ste
mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie za ká-
bel môže poškodiť port.

Pripojenie a aktivácia
Pamäťové zariadenie USB:

Pripojenie

Pripojte kompatibilné USB pamäťové zariadenie k
portu.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová
zbernica) ” (strana 16)

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Aktivácia

Pamäťové zariadenie USB sa dá prehrať aj výberom
zdroja na obrazovke ponuky zdroja zvuku.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)

iPod:

Pripojenie

Pripojte kompatibilný iPod k portu USB pomocou
kábla USB.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová
zbernica) ” (strana 16)

Pokiaľ iPod podporuje nabíjanie cez rozhranie USB,
batéria iPodu sa bude nabíjať, kým je zariadenie pri-
pojené k vozidlu.

V závislosti od zariadenia a verzie firmvéru prehrá-
vača iPod bude displej na prehrávači iPod po do-
končení pripojenia zobrazovať obrazovku NISSAN
alebo Accessory Attached (Pripojené príslušenstvo).
Po pripojení prehrávača iPod k vozidlu bude možné
hudobnú knižnicu prehrávača iPod obsluhovať po-
mocou ovládacích prvkov audia vozidla.

Aktivácia

iPod sa dá prehrať aj výberom zdroja na obrazovke
ponuky zdroja zvuku.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)

BLUETOOTH® AUDIO:

Ak je vaše vozidlo vybavené funkciou Bluetooth®
Audio.

Ak máte kompatibilné zariadenie Bluetooth® obsa-
hujúce funkciu prúdenia zvuku (profil A2DP), budete
môcť vytvoriť bezdrôtové spojenie medzi vaším za-
riadením Bluetooth® a audio systémom vo vozidle.
Toto spojenie umožňuje počúvanie zvuku zo zaria-
denia Bluetooth® pomocou reproduktorov vo vo-
zidle. Môže to umožňovať aj základné ovládanie za-
riadenia na prehrávanie a preskakovanie zvukových
súborov pomocou profilu AVRCP Bluetooth®. Nie
všetky zariadenia Bluetooth® majú rovnakú úroveň
ovládania pre AVRCP. Ďalšie podrobnosti nájdete v
príručke pre vaše zariadenie Bluetooth®.
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Pripojenie

Pripojte kompatibilné zariadenie Bluetooth® pod-
porujúce streamovanie zvuku (profil A2DP) a vytvor-
te bezdrôtové pripojenie medzi zariadením Blueto-
oth® a systémom vo vozidle. Pripojenie Bluetooth®
môžete nastaviť na obrazovke Pripojenia.

“Nastavenie zariadení” (strana 22)

INFORMÁCIE:

• V závislosti od pripojeného zvukového zariade-
nia Bluetooth® sa pred vykonaním audio operá-
cií alebo prehrávaním hudby možno objaví one-
skorenie.

• Nie všetky zariadenia Bluetooth® majú rovnakú
úroveň ovládania pre AVRCP. Ďalšie podrobnos-
ti nájdete v príručke pre vaše zariadenie Blueto-
oth®.

• Funkcia bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi) a Blueto-
oth® používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4
GHz). Súčasné používanie funkcie Bluetooth® a
bezdrôtovej siete LAN môže spomaliť alebo od-
pojiť komunikáciu a spôsobiť neželané zvuky.
Odporúčame vám, aby ste pri používaní funkcií
Bluetooth® odpojili bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi).

Aktivácia

Bluetooth® audio zariadenie sa dá prehrať aj výbe-
rom zdroja na obrazovke ponuky zdroja zvuku.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)

Audio prevádzka USB pamäťového
zariadenia, iPod a Bluetooth®

Všeobecné operácie s pamäťovým zariadením USB,
iPodom a audio systémom Bluetooth® sú nasledov-
né. Dostupné funkcie a tlačidlá/spínače sa môžu lí-
šiť v závislosti od modelov, špecifikácií, verzií soft-
véru a podmienok.

PBA0114XZ
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Funkcia Prevádzka Aplikovateľný zdroj

Play
• Displej dotykovej obrazovky

– Dotknite sa položky [m].
Zvuk z USB, iPod, Bluetooth®

Pauza
• Displej dotykovej obrazovky

– Dotknite sa položky [m].
Zvuk z USB, iPod, Bluetooth®

Preskakovanie skladieb

• Ovládací panel

– Stlačte tlačidlo <m>/<m>
– Zapnite <TUNE SCROLL/PUSH SOUND>*.

• Spínač na volante

– Stlačte tlačidlo <m>/<m>

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

– Dotknite sa [m]/[m].
*: V závislosti od modelov, sa zapnutím <TUNE·SCROLL/PUSH
SOUND> môžu zmeniť priečinky tam, kde je to možné.

Zvuk z USB, iPod, Bluetooth®

Pretáčanie dozadu/dopredu

• Ovládací panel

– Stlačte a podržte tlačidlo <m>/<m>
• Spínač na volante

– Stlačte a podržte tlačidlo <m>/<m>*

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

– Dotknite sa a podržte [m]/[m].
*: Nie je dostupné pre DVD.

Zvuk z USB, iPod, Bluetooth®

Prepnutie režimu prehrávania

• Displej dotykovej obrazovky

– Dotykom [m] prepnete režim opakovania.

– Dotykom [m] prepnete režim prehrávania v náhodnom
poradí.

Zvuk z USB, iPod, Bluetooth®
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Položky ponuky

Dotykom položky [Menu USB], [Menu iPod] [Menu] (Bluetooth® audio menu) na každej obrazovke Audio zobrazíte príslušnú obrazovku. Dostupné položky ponuky
sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií, verzií softvéru a pripojeného audio zariadenia. V závislosti od pripojeného zariadenia sa položka Bluetooth® device,
[Ponuka] nemusí zobraziť.

[Menu USB]:

[TA]* Keď sa táto položka zapne, prijatá TA (dopravná informácia) preruší zdroj zvuku, ktorý sa prehráva.

[Prehráva sa] Dotykom zobrazíte obrazovku USB.

[Zoznam priečinkov] Dotykom zobrazíte zoznam priečinkov. Dotykom položky v zozname vyberiete priečinok.
Zobrazí sa podpriečinok alebo zoznam skladieb. Vyberte podpriečinok alebo skladbu zo zoznamu.

[Obal albumu] Dotykom zapnete/vypnete zobrazenie obrázku albumu na obrazovke USB.

[Playlists] Dotykom zobrazíte zoznam podľa zvolenej položky.

[Artists]

[Albums]

[Songs]

[Genres]

[Skladatelia]

*: V závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru sa môže na hlavných prevádzkových obrazovkách pre niektoré zdroje zvuku zobraziť [TA].
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[Menu iPod]:

[TA]* Keď sa táto položka zapne, prijatá TA (dopravná informácia) preruší zdroj zvuku, ktorý sa prehráva.

[Prehráva sa] Dotykom zobrazíte obrazovku iPodu.

[Aktuálny zoznam] Dotykom zobrazíte aktuálny zoznam. Zobrazí sa zoznam skladieb aktuálne zvolenej kategórie.

[Obal albumu] Dotykom zapnete/vypnete zobrazenie obrázku albumu na obrazovke iPod.

[Playlists] Dotykom zobrazíte zoznam podľa zvolenej položky.

[Artists]

[Albums]

[Songs]

[Genres]

[Skladatelia]

[Audio knihy]

[Podcasty]

[Ponuka] (Bluetooth® audio menu):

[TA]* Keď sa táto položka zapne, prijatá TA (dopravná informácia) preruší zdroj zvuku, ktorý sa prehráva.

[Prehráva sa] Dotykom zobrazíte obrazovku Bluetooth® audio.

[Aktuálny zoznam] Dotykom zobrazíte aktuálny zoznam. Zobrazí sa zoznam skladieb v aktuálne zvolenom priečinku.

[Pripojenia] Dotykom zobrazíte obrazovku pripojení.
“Nastavenia pripojení” (strana 22)

Zoznam priečinkov Dotykom zobrazíte zoznam priečinkov. Dotykom položky v zozname vyberiete priečinok.

*: V závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru sa môže na hlavných prevádzkových obrazovkách pre niektoré zdroje zvuku zobraziť [TA].
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ZVUK SMARTFÓNU (ak je súčasťou
výbavy)
Pomocou funkcií Apple CarPlay alebo Android Auto
môžete počúvať hudbu z vášho kompatibilného
smartfónu.

“Služba Apple CarPlay (ak je súčasťou
výbavy)” (strana 74)

“Android Auto™ (ak je súčasťou výbavy)”
(strana 78)

Pripojenie smartfónu
Pripojte telefón iPhone alebo telefón so systémom
Android k pripojovaciemu portu USB.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová
zbernica) ” (strana 16)

V závislosti od modelov možno zariadenia iPhone
pripojiť aj bezdrôtovo pre Apple CarPlay.

“Pripojenie bezdrôtového pripojenia (ak je
súčasťou výbavy)” (strana 75)

Obsluha audio smartfónu
1. Pripojte telefón iPhone alebo Android a aktivujte

Apple CarPlay alebo Android Auto.

2. Stlačte tlačidlo <AUDIO>.

3. Dotknite sa položky [Zdroj].

4. Dotknite sa položky [Apple CarPlay] alebo [An-
droid Auto] na obrazovke s ponukou zvukových
zdrojov a začne sa aktivácia audio smartfónu.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)
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Pomocou nasledujúceho postupu môžete nakonfigurovať nastavenia zvuku alebo zapnúť/vypnúť funkcie týkajúce sa zvuku.

Dotknite sa položky [Nastavenia] na spúšťacom paneli a potom položky [Zvuk].

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položky nastavenia Činnosť

[Basy]

Nastavte kvalitu zvuku z reproduktorov a vyváženie zvuku dotykom tlačidiel [+]/[-], [L]/[P] alebo [Z]/[P].

[Stred]/[Stredy]

[Výšky]

[Vyváženie]

[Fader]/[Stlmenie]

[Zosilňovač basov] Ak túto položku zapnete, systém zosilní basy.

[Hlasitosť citlivá na rýchlosť]/[Hlasitosť
citlivá na rýchlosť]

Automatický nastaví hlasitosť v závislosti od rýchlosti vozidla. Dotykom tlačidiel [+]/[-] môžete zmeniť úroveň
citlivosti.

NASTAVENIA ZVUKU
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NASTAVENIA ZVUKU POMOCOU
PANELU ÚPRAVY ZVUKU

Kvalita zvuku môže byť upravená pomocou nasle-
dujúcich tlačidiel.

• <PUSH SOUND/m>*

• <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND>*

• <m/ENTER SETTING>*

*: ak je súčasťou výbavy

Keď sa obrazovka zoznamu nezobrazuje, stlačením
akéhokoľvek hore uvedeného tlačidla zobrazíte pa-
nel úpravy zvuku. Po každom stlačení tlačidla sa po-
nuka posunie na dostupné položky nastavenia.

Otáčaním tlačidla nastavíte úroveň vybranej polož-
ky nastavenia.

INFORMÁCIE:

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, keď je na obra-
zovke zvýraznená ponuka.

PAMÄŤOVÉ ZARIADENIE USB
• Nikdy sa nedotýkajte terminálovej časti pamä-

ťového zariadenia USB.

• Na pamäťové zariadenie USB neumiestňujte
ťažké predmety.

• Pamäťové zariadenie USB neskladujte na mies-
tach s vysokou vlhkosťou.

• Pamäťové zariadenie USB nevystavujte priame-
mu slnečnému žiareniu.

• Na pamäťové zariadenie USB nevylievajte žiad-
ne kvapaliny.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k pa-
mäťovému zariadeniu USB.

5GA0198XZ

Príklad

STAROSTLIVOSŤ O PAMÄŤOVÉ ZARIADENIA USB A ICH ČISTENIE
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VAROVANIE

• Telefón používajte po zastavení vozidla na
bezpečnom mieste. Ak musíte telefón použiť
počas jazdy, neustále dávajte mimoriadny po-
zor, aby ste všetku pozornosť venovali ovlá-
daniu vozidla.

• Ak zistíte, že počas rozhovoru cez telefón ne-
dokážete všetku pozornosť venovať ovláda-
niu vozidla, zíďte predtým z cesty na bezpeč-
né miesto a vozidlo zastavte.

VÝSTRAHA

Telefón používajte iba po naštartovaní motora
alebo systému e-POWER, aby ste zabránili vybitiu
akumulátora vozidla (12 V akumulátor).

Vaše vozidlo je vybavené telefonickým systémom
Bluetooth® Hands-Free. Ak vlastníte kompatibilný
mobilný telefón umožňujúci Bluetooth®, môžete vy-
tvoriť bezdrôtové pripojenie medzi vašim mobilným
telefónom a telefónnym modulom vo vozidle. S po-
mocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® je mož-
né uskutočniť alebo prijať telefonický hovor s mo-
bilným telefónom vo vrecku.

Po pripojení mobilného telefónu k telefónnemu mo-
dulu vo vozidle už nemusíte znovu vykonávať po-
stup pripojenia telefónu. Váš telefón sa automatic-
ky vyberie pre telefónny modul vo vozidle po
umiestnení spínača napájania do polohy ACC alebo
ON a keď je vybraný mobilný telefón zapnutý a na-
chádza sa vo vozidle.

K telefónnemu modulu vo vozidle môžete zaregis-
trovať až 6 rôznych zariadení s technológiou Blue-
tooth®. Aj napriek tomu môžete súčasne rozprávať
len cez jeden mobilný telefón.

Systém rozoznávania hlasu (ak je súčasťou výbavy)
podporuje príkazy telefónu, takže je vytáčanie tele-
fónnych čísiel vaším hlasom jednoduché.

“Rozoznávanie hlasu (ak je súčasťou
výbavy)” (strana 132)

Pred použitím Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému si pozrite nasledovné poznámky.

• Funkcia bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi) a Blueto-
oth® používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4
GHz). Súčasné používanie funkcie Bluetooth® a
bezdrôtovej siete LAN môže spomaliť alebo od-
pojiť komunikáciu a spôsobiť neželané zvuky.
Odporúčame vám, aby ste pri používaní funkcií
Bluetooth® odpojili bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi).

• Pred použitím Bluetooth® Hands-Free telefón-
neho systému najskôr nastavte bezdrôtové pri-
pojenie medzi kompatibilným mobilným telefó-
nom a telefónnym modulom vo vozidle.

• Niektoré mobilné telefóny s funkciou Blueto-
oth® nemusí telefónny modul vo vozidle rozpoz-
nať.

Podrobnosti o kompatibilite telefónov konzul-
tujte predajcom vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanou dielňou.

• Za nasledujúcich podmienok nebudete môcť
používať telefón bez použitia rúk:

– Vozidlo sa nachádza mimo oblasti pokrytej
mobilnou telefónnou službou.

– Vozidlo sa nachádza v oblasti, kde je ťažké
prijímať rádiové vlny, ako je napríklad tunel,
podzemná garáž, za vysokou budovou ale-
bo v horskej oblasti.

– Mobilný telefón je uzamknutý z dôvodu za-
bránenia vytáčaniu.

• Keď nie je stav rádiových vĺn ideálny alebo keď
je hluk okolia príliš silný, môže byť ťažké počuť
hlas druhej osoby počas hovoru.

• Ihneď po stlačení spínača zapaľovania do polo-
hy ACC alebo ON nemusí byť krátku chvíľu mož-
né prijímať hovor.

• Neklaďte mobilný telefón do oblasti v blízkosti
kovu alebo ďaleko od telefónneho modulu vo
vozidle, aby ste predišli zhoršeniu kvality tónu a
prerušeniu bezdrôtového spojenia.

• Keď je mobilný telefón pripojený cez bezdrôto-
vé pripojenie Bluetooth®, kapacita batérie mo-
bilného telefónu sa môže vybiť rýchlejšie, než
zvyčajne.

• Ak sa zdá, že došlo k poruche Bluetooth® Hands-
Free telefónneho systému, konzultujte s predaj-
com vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanou diel-
ňou.

• Niektoré mobilné telefóny alebo iné zariadenia
môžu spôsobiť rušenie alebo to, že z reproduk-
torov audio systému bude vychádzať bzučanie.
Uloženie zariadenia na inom mieste môže šum
znížiť alebo eliminovať.

• Informácie ohľadom postupu párovania špeci-
fického pre váš telefón, nabíjania batérie, anté-

BLUETOOTH® HANDS-FREE
TELEFÓNNY SYSTÉM
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ny mobilného telefónu atď. nájdete v používa-
teľskej príručke mobilného telefónu.

• Displej antény na obrazovke sa nemusí zhodo-
vať s displejom antény niektorých mobilných te-
lefónov.

• Displej batérie na obrazovke sa nemusí zhodo-
vať s displejom batérie niektorých mobilných te-
lefónov.

• Mikrofón sa nachádza v blízkosti lampičky na
čítanie.

• Snažte sa, aby bolo v interiéri vozidla čo najväč-
šie ticho, aby ste zreteľne počuli hlas volajúceho
a minimalizovali ozvenu.

• Ak je príjem medzi volajúcimi nejasný, nastave-
ním hlasitosti odchádzajúceho hovoru možno
zlepšiť zrozumiteľnosť.

“Ovládacie tlačidlá a displej dotykovej
obrazovky” (strana 12)

OBRAZOVKA TELEFÓNU
Obrazovka telefónu môže byť zobrazená pomocou
nasledujúcich operácií.

• Stlačte tlačidlo <m> na ovládacom paneli (ak
je súčasťou výbavy)

• Stlačte <m>/<m> na volante

• Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-
neli

Dostupné položky

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položky zobrazené na obrazovke nemusia fungo-
vať, v závislosti od rozličných podmienok.

Položka
ponuky

Činnosť

[Rýchla
voľba]

Zobrazí obrazovku rýchlej voľby.
“Uskutočnenie hovoru”
(strana 50)

[Telefónny
zoznam]

Zobrazí obrazovku telefónneho
zoznamu.

“Uskutočnenie hovoru”
(strana 50)

[História
hovorov]

Zobrazí obrazovku histórie hovorov.
“Uskutočnenie hovoru”
(strana 50)

[Vytočiť
číslo]

Zobrazí obrazovku zadávania čísla.
“Uskutočnenie hovoru”
(strana 50)

[SMS
správa]

Zobrazí obrazovku zoznamu
prijatých správ.

“Zobrazenie zoznamu
prijatých správ” (strana 53)

[Pripojenia] Zobrazí obrazovku pripojenia.
“Nastavenie zariadení”
(strana 22)

[Hlasitosť] Zobrazí obrazovku nastavenia
hlasitosti.

“Nastavenia hlasitosti”
(strana 58)

INFORMÁCIE:

V závislosti od pripojeného zariadenia niektoré fun-
kcie nie je možné využívať.

INDIKÁTORY

Ak je mobilný telefón pripojený cez bezdrôtové spo-
jenie technológie Bluetooth®, sú v hornej časti ob-
razovky zobrazované indikátory ➀ pre telefón a
textové správy (ak je súčasťou výbavy).

Dostupné indikátory nastavenia sa môžu líšiť v zá-
vislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

m
Udáva počet neprečítaných
prijatých správ.

m
Označuje, že zariadenie(-a)
Bluetooth® sú pripojené.

m
Označuje intenzitu signálu
prijímaného Bluetooth®
zariadením.

m
Označuje zostávajúcu kapacitu
batérie Bluetooth® zariadenia.

PBF0025XZ

Príklad

Hands-free telefón 49



TELEFÓN
Pripojenie Bluetooth® Hands-Free
telefónu
K Bluetooth® Hands-Free telefónnemu systému sa
pred zahájením obsluhy musí pripojiť mobilný tele-
fón. S týmto systémom môžete zaregistrovať až 6
zariadení Bluetooth®.

“Nastavenie zariadení” (strana 22)

Výber telefónu
Podľa nižšie uvedených pokynov môžete vybrať pri-
pojené zariadenie pre použitie s Bluetooth® Hands-
Free telefónnym systémom:

1. Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-
neli.

2. Dotknite sa [Pripojenia] a potom [Zariadenia]. Zo-
brazí sa zoznam pripojených mobilných telefó-
nov.

3. V zozname sa dotknite jedného z pripojených
mobilných telefónov.

V prípade úspešného spojenia sa pod názvom
zariadenia zobrazí správa „Connected“ (Pripoje-
né).

Ak je symbol [m] zobrazovaný sivou farbou, dot-
knite sa položky [m].

INFORMÁCIE:

Ak chcete vybrať telefón, bude potrebné zapnúť ro-
zhranie Bluetooth® na mobilnom telefóne.

Uskutočnenie hovoru
1. Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-

neli.

2. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte si jeden z
nasledujúcich spôsobov.

[Rýchla
voľba]

Vyberte telefónne číslo
zaregistrované ako číslo rýchlej
voľby.

“Quick Dial” (strana 58)
[Telefónny
zoznam]

V telefónnom zozname vyberte
osobu a telefónne číslo, na ktoré
chcete zavolať.
V závislosti od konkrétneho
zariadenia sa telefónny zoznam po
pripojení automaticky stiahne z
mobilného telefónu. Ak neprebehne
automatické stiahnutie, telefónne
číslo bude potrebné ešte pred
použitím tejto metódy z mobilného
telefónu preniesť do hands-free
telefónneho systému.

“Nastavenia telefónu”
(strana 56)

[História
hovorov]

Vyberte telefónne číslo spomedzi
prichádzajúcich, odchádzajúcich
alebo zmeškaných hovorov.

[Vytočiť
číslo]

Manuálne zadajte telefónne číslo
pomocou klávesnice zobrazenej na
obrazovke.

INFORMÁCIE:

Ak je zapnutá možnosť [Povoliť 2 telefóny súčas-
ne], ktorýkoľvek z týchto telefónov sa môže zvo-
liť na vytáčanie hovorov.

“Nastavenia rozhrania Bluetooth®” (strana
24)

Prijatie hovoru

Po prijatí telefonického hovoru sa obrazovka pre-
pne na obrazovku Prichádzajúce hovory a bude
znieť zvonenie prostredníctvom audio systému vo-
zidla.

Prijatie hovoru:

Ak chcete prijať hovor, vykonajte jeden z nasledujú-
cich postupov.

• Stlačte <m>/<m> na volante.

• Dotknite sa položky [Prijať].

5GF0098XZ
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Odmietnutie hovoru:

Ak chcete odmietnuť hovor, vykonajte jeden z na-
sledujúcich postupov.

• Modely s <m> na volante:
Stlačte a podržte <m>.

• Modely s <m> na volante:
Stlačte <m>.

• Dotknite sa položky [Odmietnuť].

Podržanie hovoru:

Ak chcete podržať hovor, dotknite sa položky [Po-
drž. hovor].

INFORMÁCIE:

Ak je zapnutá možnosť [Povoliť 2 telefóny súčasne],
môžu byť pripojené dva Hands-free telefónne prí-
stroje naraz. Ak jedno z pripojených zariadení prij-
me prichádzajúci hovor, zatiaľ čo druhé zariadenie
je už na linke, zobrazí sa kontextové hlásenie, ktoré
vás informuje, že prijatím hovoru sa zavesí linka dru-
hého pripojeného zariadenia. Dotknite sa položky
[Odpovedať] na prijatie hovoru a zavesenie linky na
druhom zariadení. Dotknite sa položky [Odmietnuť]
na pokračovanie v rozhovore na druhom zariadení.

Počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí obrazovka prebiehajúceho
hovoru.

Ak chcete zavesiť telefón, dotknite sa položky
[Ukončiť]/[Ukončiť].

Operácie počas hovoru:

Okrem ukončenia hovoru alebo prijatia/odmietnu-
tia prichádzajúcich hovorov máte na výber aj ďalšie
možnosti.

Akciu vykonáte dotykom jedného z nasledujúcich
zobrazených tlačidiel.

Dostupná
položka

Činnosť

[Použiť
telefón]

Prenos hovoru na iný mobilný
telefón.

[Stlmiť] Pri stlmení osoba na druhom konci
linky nebude počuť váš hlas.

[Vytočiť
číslo]

Pri používaní služby, ako napríklad
hlasovej pošty, odosielajte číslice
pripojenej strane pomocou tónu
dotykov.

[Prepnúť
hovor]*

Prijme ďalší prichádzajúci hovor.
Osoba, s ktorou momentálne
konverzujete, bude podržaná na
linke. Ak chcete pokračovať v
rozhovore s osobou podržanou na
linke, znovu stlačte to isté tlačidlo.

*: Dostupné v čase, keď sa prijme hovor počas vola-
nia s inou osobou. Dostupnosť tejto funkcie závisí
od mobilného telefónu.

INFORMÁCIE:

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasu osoby na hlasnej-
šiu alebo tichšiu, stlačte <m> na volante alebo
zapnite
<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH PO-
WER> na ovládacom paneli, kým hovoríte do tele-
fónu.

5GF0117XZ

Príklad
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Hovor od druhej osoby:

Ak počas prebiehajúceho hovoru prijmete ďalší ho-
vor, zobrazí sa obrazovka čakajúceho hovoru.

Prijatie hovoru od druhej osoby:

Ak chcete prijať hovor od druhej osoby a hovor s
pôvodným volajúcim podržať na linke, vykonajte je-
den z nasledujúcich postupov.

• Stlačte <m>/<m> na volante.

• Dotknite sa položky [Prijať].

Odmietnutie hovoru od druhej osoby:

Ak chcete odmietnuť hovor od druhej osoby a po-
kračovať v rozhovore s pôvodným volajúcim, dot-
knite sa položky [Odmietnuť].

Počas hovoru s druhou osobou:

Ak chcete zavesiť telefón a vrátiť sa k rozhovoru s
prvým volajúcim, dotknite sa položky [Ukončiť]/
[Ukončiť].

Ak chcete prepínať medzi dvomi hovormi na linke,
dotknite sa položky [Prepnúť hovor].

HANDS-FREE ASISTENT
TEXTOVÝCH SPRÁV (ak je súčasťou
výbavy)

VAROVANIE

• Funkciu SMS správ používajte po zastavení
vozidla na bezpečnom mieste. Ak musíte túto
funkciu použiť počas jazdy, neustále dávajte
mimoriadny pozor, aby ste všetku pozornosť
venovali ovládaniu vozidla.

• Zákony v niektorých jurisdikciách môžu zaka-
zovať používanie „prevodu textu na reč“. Pred
použitím tejto funkcie si naštudujte miestne
nariadenia.

• Právne predpisy v niektorých krajinách môžu
obmedzovať používanie niektorých aplikácií
a funkcií, ako sú napríklad sociálne siete a tex-
tové správy. Overte si všetky požiadavky
miestnych predpisov.

• Ak nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla počas používania funkcie
SMS správ, zíďte z cesty na bezpečné miesto
a vozidlo zastavte.

VÝSTRAHA

Táto funkcia je vypnutá, ak nie je podporovaná
pripojeným zariadením. Podrobnosti a pokyny
nájdete v používateľskej príručke vozidla
telefónu.

Systém umožňuje odosielanie a prijímanie SMS
správ pomocou rozhrania vozidla.

Dostupnosť funkcie SMS správ môže líšiť v závislosti
od mobilného telefónu.

5GF0100XZ 5GF0118XZ

Príklad
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Prijímanie správy

Ak prijme mobilný telefón pripojený k vozidlu SMS
správu, na displeji dotykovej obrazovky sa zobrazí
oznámenie a na displeji s informáciami o vozidle sa
ozve tón (v závislosti od konkrétnych modelov sa
zobrazí aj oznámenie na displeji s informáciami o
vozidle).

Ak chcete správu skontrolovať, dotknite sa položky
[Prečítať]. Dotykom položky [Ignorovať] uložte sprá-
vu, ktorú chcete skontrolovať neskôr.

Ak chcete odpovedať pomocou preddefinovanej
správy, dotknite sa správy pre automatickú odpo-
veď ➀.

SMS správu pre automatickú odpoveď je možné
upraviť.

“Nastavenia telefónu” (strana 56)

INFORMÁCIE:

• V závislosti od mobilného telefónu môže byť po-
trebné aktivovať v mobilnom telefóne nastave-
nia obrazovky oznámení.

• Ovládaním spínača na volante môžete zvoliť, či
bude správa prečítaná alebo ignorovaná. Stla-
čením <m>/<m> prečítate textovú sprá-
vu. Pre ignorovanie správy stlačte a podržte
<m> (ak je súčasťou výbavy) alebo stlačte
<m> (ak je súčasťou výbavy).

Zobrazenie zoznamu prijatých správ

1. Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-
neli.

2. Dotknite sa položky [SMS správa].

3. Dotykom položky v zozname si správu prečítate
alebo odošlete odpoveď.

INFORMÁCIE:

• V zozname správ môžete uložiť až 100 správ.

• Ak je zapnutá možnosť [Allow 2 Phones Simul-
taneously], ktorýkoľvek z týchto telefónov sa
môže zvoliť na písanie textových správ.

“Nastavenia rozhrania Bluetooth®” (stra-
na 24)

PBF0026XZ

PBF0028XZ
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Obrazovka prijatých správ

Dotykom položky [Prečítať] na obrazovke upozor-
není na novú správu alebo zvolením správy zo zo-
znamu správ sa na displeji zobrazia podrobnosti o
prijatej správe.

Možné postupy:

• [Späť]:

Dotykom si prečítate predchádzajúcu správu.

• [Ďalej]:

Dotykom si prečítate nasledujúcu správu.

• [Prehrať]/[Zastaviť]:

Dotknite sa položky [Prehrať], ak chcete aby
hands-free telefónny systém prečítal prijatú
správu. Dotykom položky [Zastaviť] zastavíte čí-
tanie.

• [Volať]:

Ak je odosielateľ správy zaregistrovaný v tele-
fónnom zozname, dotknite sa tejto ikony a za-
volajte odosielateľovi.

• [Znova prehrať?]:

Zo šablóny je možné vybrať správu ako odpo-
veď.

“Odoslanie SMS spravy” (strana 54)

INFORMÁCIE:

• V závislosti od modelov stlačte tlačidlo
<m>/<m> na volante na prečítanie predchá-
dzajúcej alebo ďalšej správy.

• V závislosti od modelov môže byť textová sprá-
va tiež zobrazená a obsluhovaná na displeji s
informáciami o vozidle. Podrobnosti o informač-
nom displeji vozidla nájdete v návode na obslu-
hu vozidla.

• V závislosti od nastavenia jazyka nemusí byť
funkcia „prevodu textu na reč“ k dispozícii.

• V závislosti od situácie a modelov sa dostupné
klávesy môžu líšiť.

• Ak je meno a telefónne číslo odosielateľa zare-
gistrované v telefónnom zozname, po prijatí
správy sa zobrazí meno odosielateľa.

• Pre nastavenie hlasitosti hlasu pre čítanie sprá-
vy stlačte <m> na volante alebo zapnite
<m/VOL/>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> na ovládacom paneli.

Odoslanie SMS spravy
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od
modelu mobilného telefónu.

1. Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-
neli.

2. Dotknite sa položky [SMS správa].

3. Dotknite sa položky [Vytvoriť správu].

INFORMÁCIE:

Ak je zapnutá možnosť [Allow 2 Phones Simultane-
ously], ktorýkoľvek z týchto telefónov sa môže zvo-
liť na písanie textových správ.

“Nastavenia rozhrania Bluetooth®” (strana
24)

PBF0042XZ

Príklad
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Dostupné sú nasledovné položky.

Dostupná položka Činnosť

[Pre]

[Zadať číslo cez klávesnicu]/
[Zadať číslo cez klávesnicu]

Zadajte telefónne číslo príjemcu pomocou
klávesnice. Na potvrdenie sa dotknite položky [OK].

[Rýchla voľba] Vyberte príjemcu zo zoznamu rýchlej voľby.

[Telefónny zoznam] Vyberte príjemcu z telefónneho zoznamu.

[História hovorov] Vyberte príjemcu/telefónne číslo zo zoznamu
histórie hovorov.

[Vybrať text]

[Prednast.] Dotykom na obrazovku zobrazíte zoznam fixných
SMS správ.

[Prispôsobené]/[Prispôsobené]

Dotykom zobrazíte zoznam vlastných šablón SMS
správ.
Vlastný text je možné vytvoriť alebo upraviť z
ponuky nastavení.

“Nastavenia telefónu a SMS správ” (strana
56)

[Odoslať] Dotykom odošlete správu.
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NASTAVENIA TELEFÓNU A SMS SPRÁV
Nastavenia telefónu

Nastavenia telefónneho systému Bluetooth® Hands-Free sa dajú prispôsobiť podľa želaní používateľa.

Dotknite sa položky [Telefón] na obrazovke menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky nastavenia

Položka nastavenia Činnosť

[Pripojenia] Zobrazí obrazovku pripojenia. K dispozícii je pripojenie k telefónu, výber,
vymazanie a ďalšie funkcie.

“Nastavenia pripojení” (strana 22)
[Rýchla voľba] [Upraviť] Položky rýchlej voľby sa dajú upraviť. Dotykom položky [Pridať nový]

zaregistrujte nový záznam.
“Quick Dial” (strana 58)

[Vymazať všetky] Vymaže všetky telefónne čísla rýchlej voľby.

[Telefónny zoznam] [Prevziať celý telefónny zoznam] Všetky telefónne čísla uložené v telefónnom zozname mobilného telefónu
pripojeného k vozidlu sa prevezmú naraz.

[Auto preberanie]/
[Auto preberanie]

Zapína/vypína automatické prevzatie telefónneho zoznamu z pripojeného
mobilného telefónu.

[Sort Phonebook by] Zmení poradie kontaktov v telefónnom zozname.
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[SMS správa] [SMS správa] Zapína alebo vypína funkciu SMS správ.

[Zvonenie pre SMS správu] Zapína alebo vypína zvuk prichádzajúcej správy.

[Podpis] Zapína alebo vypína pridanie podpisu pre odchádzajúcu SMS správu.

[Automatická odpoveď] Zapína alebo vypína funkciu odpovede na SMS správu.

[SMS správa pre automatickú
odpoveď]

Vyberie SMS správu, ktorá bude použitá pre funkciu automatickej odpovede.

[Upraviť vlastný text] Vytvára alebo upravuje vlastné SMS správy pre funkciu odpovede.

[Upozornenia] [Len vodič] Ak je táto položka zapnutá, bude upozornenie na prichádzajúci hovor
zobrazené len na displeji s informáciami o vozidle.

[Tón zvonenia] Zapína alebo vypína zvonenie vozidla.

[Automatické podržanie] Keď je táto funkcia zapnutá, prichádzajúci hovor sa automaticky podrží na
linke.

INFORMÁCIE:

Nastavenia telefónu budú nefunkčné, keď je aktívna funkcia Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy) alebo Android Auto (ak je súčasťou výbavy).
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Nastavenia hlasitosti
Nastavenia hlasitosti je možné upraviť.

1. Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-
neli.

2. Dotknite sa položky [Hlasitosť].

Dostupné sú nasledovné položky nastavenia hlasi-
tosti.

Položky nastavenia Činnosť

[Ringtone]

Nastavuje úroveň
hlasitosti vyzváňania pri
prichádzajúcich
hovoroch.

[Odchádzajúci hovor]
Nastavuje úroveň
hlasitosti odchádzajúcich
hovorov.

INFORMÁCIE:

K nastaveniam hlasitosti sa môžete dostať aj z ob-
razovky menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

Quick Dial

Do zoznamu rýchlej voľby je možné zaregistrovať
max. 20 rýchlych volieb.

Záznamy rýchlej voľby sa dajú použiť na rýchle
uskutočňovanie hovorov alebo odoslanie SMS
správ.

Registrácia:

1. Dotknite sa položky [Telefón] na spúšťacom pa-
neli.

2. Dotknite sa položky [Rýchla voľba].

3. Dotknite sa položky [Upraviť].

4. Ak chcete zaregistrovať telefónne číslo do zozna-
mu rýchlych volieb, dotknite sa položky [Pridať
nový].

5. Vyberte spôsob registrácie.

Dostupné spôsoby:

• [Kopírovať z histórie hovorov]:

Telefónne čísla sa dajú vybrať zo zoznamov
histórie hovorov: [Všetko], [Prichádz.], [Od-
chádz.], alebo [Zmeškané].

• [Kopírovať z telefónneho zoznamu]:

V telefónnom zozname je možné vybrať tele-
fónne číslo.

• [Zadať číslo cez klávesnicu]/[Zadať číslo cez
klávesnicu]:

Telefónne číslo sa dá zadať manuálne pomo-
cou klávesnice.

INFORMÁCIE:

Dostupné spôsoby sa môžu líšiť v závislosti od
možností mobilného telefónu.

6. Ak bolo vybrané telefónne číslo, zobrazí sa regis-
tračná obrazovka. V prípade potreby zadajte te-
lefónne číslo a upravte údaje o zázname.

7. Dotykom položky [OK] uložte záznam.

INFORMÁCIE:

• Záznamy rýchlej voľby sa dajú zaregistrovať
aj dotykom položky [Telefón] na obrazovke
menu.

“Nastavenia telefónu” (strana 56)

PBF0029XZ
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• Ak je zapnutá možnosť [Povoliť 2 telefóny sú-
časne], ktorýkoľvek z týchto telefónov sa mô-
že zvoliť na vytáčanie hovorov.

“Nastavenia rozhrania Bluetooth®”
(strana 24)

Hlasové značky (ak je súčasťou výbavy):

Pre každú položku zaregistrovanú v zozname rých-
lych volieb je možné zaznamenať hlasovú značku,
ktorej vyslovením je následne možné vytočiť číslo.

Na obrazovke registrácie rýchlej voľby vyberte po-
ložku [Vzťah/hlasová značka].

• Zo zoznamu vyberte želaný vzťah.

• Dotykom položky [Prispôsobiť]/[Prispôsobiť] a
potom položky [Nahrať] zaregistrujete vašu pô-
vodnú hlasovú značku.

INFORMÁCIE:

• Dotykom položky [Prehrať] prehrajte nahranú
hlasovú značku.

• Dotykom položky [Vymazať] vymažete hlasovú
značku.

PBF0037XZ
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POZNÁMKA

60 Hands-free telefón



5 InformácieInformácie

Informačná ponuka ............................................................................... 62
Aktualizácia systémového softvéru (ak je
súčasťou výbavy) ............................................................................. 64

NissanConnect Services (ak je súčasťou výbavy
pre Európu, Rusko a Ukrajinu) ........................................................ 65

Zásady ochrany súkromia NissanConnect
Services ................................................................................................... 66
Ponuky NissanConnect............................................................... 66
Nastavenia NissanConnect...................................................... 66

Služby NissanConnect prevádzkované SiriusXM™
(ak je súčasťou výbavy pre Mexiko)............................................ 67

Predplatené služby NissanConnect................................... 67
Dôležité informácie týkajúce sa prístupu k
službám NissanConnect ............................................................ 67
Funkcie služieb NissanConnect............................................ 68
Ponuky služieb NissanConnect............................................. 70
Podpora v núdzi (ak je súčasťou výbavy) ...................... 72
Nastavenia služieb NissanConnect.................................... 73

Služba Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy)................... 74
Kompatibilita....................................................................................... 75
Pripojenie telefónu iPhone ....................................................... 75
Ovládanie služby Apple CarPlay ........................................... 76
Nastavenia služby Apple CarPlay ........................................ 77
Systémové obmedzenia služby Apple CarPlay......... 78

Android Auto™ (ak je súčasťou výbavy).................................. 78
Kompatibilita....................................................................................... 78
Úvodné nastavenia Android Auto....................................... 79
Obsluha aplikácie Android Auto........................................... 79
Nastavenia aplikácie Android Auto.................................... 80
Systémové obmedzenia aplikácie Android
Auto............................................................................................................ 81

Aplikácia Siri Eyes Free (ak je súčasťou výbavy)................ 81
Požiadavky............................................................................................ 81
Aktivácia aplikácie Siri Eyes Free.......................................... 81
Ovládanie aplikácie Siri Eyes Free ....................................... 82



Informačná obrazovka umožňuje nastaviť alebo zobraziť rôzne informácie.

Ak chcete zobraziť informačnú ponuku, stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite položky [Info] na spúšťacom paneli.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru. Položky zobrazené na obrazovke nemusia fungovať, v závislosti od
rozličných podmienok.

Položka ponuky Činnosť

[Upozornenia] Zobrazí zoznam oznámení.
“Zobrazenie a obsluha obrazovky VÝCHODISKOVÁ PONUKA” (strana 19)

[Vozidlo]/[Hlásenia o vozidle] [Eco Drive Report] Zobrazuje obrazovku so záznamom o eko jazde.

[Služby NissanConnect] Zobrazuje obrazovku ponuky Služby systému NissanConnect.
“NissanConnect Services (ak je súčasťou výbavy pre Európu, Rusko a
Ukrajinu)” (strana 65)
“Služby NissanConnect prevádzkované SiriusXM™ (ak je súčasťou
výbavy pre Mexiko)” (strana 67)

[Traffic Information] Zobrazuje obrazovku s informáciami o trase.
“Zobrazenie dopravných informácií (ak sú súčasťou výbavy)” (strana 108)[Premium Traffic]:

[Kde som?] Zobrazia sa informácie o názve a vzdialenosti predchádzajúcej/nasledujúcej
ulice a iné informácie, ktoré vymedzujú aktuálnu polohu vozidla. Zemepisná
dĺžka a šírka aktuálnej polohy vozidla je zobrazená pravo dolu.

[Komunikácia s dátami o počasí]/
[TomTom Weather]

[Aktuálne podmienky] Zobrazí sa aktuálne, hodinové alebo 5-dňové počasie.
Môžu sa potvrdiť informácie o počasí pre blízku polohu, v blízkosti cieľa a vaše
želané mesto nastavené ako obľúbené mesto.
Informácie o aktuálnom, hodinovom alebo 5-dňovom počasí môžete zmeniť
dotknutím sa položky [Aktuálne], [Hodinové] alebo [5–dňové].
Blízka poloha, v blízkosti cieľa a vaše želané mesto môžete zmeniť dotykom
položky [V okolí], [Blízko cieľa] alebo [Obľúbené mesto].
Želané mesto môžete zmeniť dotykom položky [Zmeniť mesto].

[Hodinová predpoveď počasia]

[5-dňová predpoveď počasia]

[Nastavenia komunikácie] Zapnutie/vypnutie prenosu dát o počasí TomTom.

INFORMAČNÁ PONUKA
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Položka ponuky Činnosť

[Informácie o systéme] [Informácie o verzii] Zobrazuje obrazovku s informáciami o verzii.

[Aktualizácia softvéru] Môžete aktualizovať systémový softvér.
“Aktualizácia systémového softvéru (ak je súčasťou výbavy)” (strana 64)

[Aktualizácia mapy] Môžete aktualizovať údaje mapy.
“Ako aktualizovať údaje mapy” (strana 127)

[Licenčné informácie]/[Licenčné
informácie]

Zobrazia sa informácie o licenciách open-source softvéru.

[GPS poloha] Zobrazí informácie z globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), ako
napríklad počet satelitov, zemepisnú šírku/dĺžku a približnú nadmorskú výšku
atď.

[Nastavenie prenosu dát o vozidle] Keď sa dotknete [OK], zapne sa prenos dát do NISSAN. Dotykom [Odmietnuť]
deaktivujete niektoré funkcie, ako sú Premium Traffic.

[Smartphone Connection] [Apple CarPlay] Zobrazuje obrazovku služby Apple CarPlay.
“Služba Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy)” (strana 74)

[Android Auto] Zobrazí obrazovku aplikácie Android Auto.
“Android Auto™ (ak je súčasťou výbavy)” (strana 78)
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AKTUALIZÁCIA SYSTÉMOVÉHO
SOFTVÉRU (ak je súčasťou výbavy)

VAROVANIE

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU SMRTI ALEBO VÁŽNEHO
PORANENIA PRI AKTUALIZÁCII SYSTÉMOVÉHO
SOFTVÉRU:

Ak si zvolíte zaparkovať vozidlo v rámci dosahu
pripojenia Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy), vozidlo
zaparkujte na bezpečnom, dobre vetranom mies-
te, ktoré má otvorený prístup na vzduch. Počas
procesu aktualizácie, ak ste si zvolili zaparkovať
svoje vozidlo, by sa vaše vozidlo malo nachádzať
v dobre vetranom priestore, aby ste sa vyhli vy-
staveniu pôsobenia oxidu uhoľnatého. Nevdy-
chujte výfukové plyny; obsahujú oxid uhoľnatý,
ktorý je bez farby a bez zápachu. Oxid uhoľnatý
je nebezpečný. Môže spôsobiť upadnutie do bez-
vedomia alebo smrť.

1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Počas procesu aktualizácie ostaňte vo vozidle.

3. Nedovoľte deťom, zvieratám alebo osobám,
ktoré môžu potrebovať pomoc, aby počas ak-
tualizácie softvéru zostali vo vozidle.

POZNÁMKA:

Počas aktualizácie softvéru sa nevyžaduje zapar-
kovanie vozidla. Ak sa vozidlo odpojí od pripoje-
nia Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy), aktualizácia sa
obnoví, keď sa vozidlo pripojí k známemu pripo-
jeniu Wi-Fi.

INFORMÁCIE:

• Systém uprednostňuje pripojenie Wi-Fi (ak je sú-
časťou výbavy) pred TCU (telematická ovládacia
jednotka) (ak je súčasťou výbavy) keď je dostup-
né pripojenie k sieti Wi-Fi.

• V prípade realizácie sieťového pripojenia pomo-
cou smartfónov vám budú účtované osobitné
poplatky.

• Veľkosť súborov na sťahovanie aktualizácií soft-
véru sa môže pohybovať medzi 80 MB a 300
MB. Ak používate svoj smartfón pre Wi-Fi pripo-
jenie, môžu vám byť účtované vašim operáto-
rom poplatky za prenos dát. Napojte sa na vašu
zabezpečenú sieť WPA2 Wi-Fi, aby ste sa vyhli
dodatočným telefónnym poplatkom za prenos
dát.

Ako vykonať aktualizáciu z kontextovej
obrazovky
Ak sú splnené obe nasledovné podmienky, systém
vodiča informuje prostredníctvom kontextovej ob-
razovky o dostupnej aktualizácii systémového soft-
véru.

• V časti [Metóda aktualizácie] je zvolená možnosť
[Automaticky].

“Ako aktualizovať systémovú ponuku”
(strana 65)

• K dispozícii je sieťové pripojenie Wi-Fi (ak je sú-
časťou výbavy) alebo TCU (telematická ovláda-
cia jednotka) (ak je súčasťou výbavy).

“Nastavenie Wi-Fi (ak je súčasťou
výbavy)” (strana 24)

1. Po zobrazení kontextovej obrazovky a vyzvaní vo-
diča na aktualizáciu systémového softvéru, po-
stupujte podľa pokynov zobrazených na obra-
zovke na prevzatie aktualizácií. Po prevzatí sa zo-
brazí ďalšia kontextová obrazovka.

2. Po dokončení aktualizácie systémového softvé-
ru prepnite spínač zapaľovania alebo napájania
do polohy OFF a v priebehu 20 minút nemanipu-
lujte spínačmi na ovládacom paneli a volante.
Spínač zapaľovania alebo napájania prepnite do
polohy ON a aktualizácia softvéru bude k dispo-
zícii.

INFORMÁCIE:

• Aktualizácia nemusí byť zohľadnená, ak spínač
zapaľovania alebo napájania prepnete späť do
polohy ON skôr, ako uplynie 20 minút.

• V niektorých prípadoch je možné aktualizáciu
vykonať len prostredníctvom riadiacej jednotky
TCU (Telematická riadiaca jednotka) (ak je sú-
časťou výbavy).

• V niektorých prípadoch sa vyskakovacie hláse-
nie môže zobraziť, aj keď je v položke [Spôsob
aktualizácie] vybratá možnosť [Manuálne].
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Ako aktualizovať systémovú ponuku

VAROVANIE

Ak chcete vykonať aktualizáciu systému softvé-
ru, najprv zaparkujte na bezpečnom mieste.

Aktualizácie systémového softvéru si môžete pre-
vziať manuálne zo systémovej ponuky prostredníc-
tvom Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy) alebo TCU (tele-
matická ovládacia jednotka) (ak je súčasťou výbavy).

1. Ak si želáte uskutočniť aktualizáciu softvéru cez
pripojenie Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy), pripojte
sa k sieti cez pripojenie Wi-Fi.

“Nastavenie Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy)”
(strana 24)

2. Stlačte <MENU> (ak je súčasťou výbavy).

3. Dotknite sa položky [Info] na spúšťacom paneli a
potom položky [Informácie o systéme].

4. Dotknite sa položky [Aktualizácia softvéru].

5. Dotknite sa položky [Spustiť aktualizáciu softvé-
ru]. Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru a dátum
poslednej kontroly.

INFORMÁCIE:

Ak je položka [Metóda aktualizácie] nastavená na
[Automaticky], príde oznámenie v prípade, keď je
možné softvér aktualizovať.

6. Ak chcete spustiť sťahovanie a aktualizáciu sys-
témového softvéru, dotknite sa položky [Stiah-
nuť].

7. Po prevzatí systémového softvéru prepnite spí-
nač zapaľovania do polohy OFF a v priebehu 20
minút nemanipulujte spínačmi na ovládacom pa-
neli a volante. Spínač zapaľovania alebo napája-
nia prepnite do polohy ON a aktualizácia softvéru
bude k dispozícii.

INFORMÁCIE:

• Aktualizácia nemusí byť zohľadnená, ak spí-
nač zapaľovania alebo napájania prepnete
späť do polohy ON skôr, ako uplynie 20 minút.

• Ak aktualizácia softvéru nie je potrebná, dot-
knite sa položky [OK] pre návrat na predchá-
dzajúcu obrazovku.

• V závislosti od modelov sa dá rovnaká operá-
cia vykonať pomocou položky [Aktualizácia
systému]/[Aktualizácie systému] na obrazov-
ke menu nastavení.

“Nastavenia systému” (strana 20)

Toto vozidlo obsahuje komunikačné zariadenie,
ktoré sa nazýva TCU (Telematická ovládacia jednot-
ka). Komunikačné spojenie medzi touto jednotkou
a dátovým centrom Nissan umožňuje využívanie
rôznych služieb.

Pre Európu:
Podrobnosti nájdete v aplikácii NissanConnect Ser-
vices a na portáli pre majiteľov YOU+Nissan.

Pre Rusko:
Služby NissanConnect nie sú k dispozícii vo všet-
kých verziách. Rýchlosť prevádzky a fungovanie zá-
visí od rýchlosti internetového pripojenia a modelu
smartfónu. Funkcie vzdialeného prístupu, aktualizá-
cie máp a monitorovania sú bezplatné počas 3 ro-
kov od dátumu aktivácie služby Nissan Connected
Services. Funkcia histórie jázd, asistenčná služba
Nissan Assistance sú bezplatné počas 7 rokov od
dátumu aktivácie služby Nissan Connected Servi-
ces.

Služby sú plne dostupné len na území Ruskej fede-
rácie. Fungovanie služieb môže byť ovplyvnené čin-
nosťou poskytovateľov - dodávateľov doplnkových
služieb a mobilnej siete, aktiváciou ERA-GLONASS,
atmosférickými a topografickými podmienkami,
polohou vozidla a prekážkami (napr. mosty a budo-
vy). Fungovanie služieb môžu ovplyvniť okolnosti
vyššej moci, technické a iné opatrenia súvisiace s
nesprávnou činnosťou poskytovateľov - dodávate-
ľov doplnkových služieb. Uvedené okolnosti nie sú
nedostatkom služieb. V prípade ukončenia vlastníc-
tva vozidla alebo jeho pravidelného používania z
akýchkoľvek dôvodov je potrebné zrušiť spárovanie
vášho účtu s vozidlom a vymazať vozidlo z vášho
účtu. Prečítajte si úplné pravidlá používania služieb
v prevádzkovej príručke. V prípade kúpy vozidla na
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Príklad

NISSANCONNECT SERVICES (ak je
súčasťou výbavy pre Európu, Rusko
a Ukrajinu)
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popredajnom trhu vás žiadame, aby ste sa obrátili
na autorizovaného predajcu Nissan s cieľom uzav-
rieť dohodu o spracovaní osobných údajov pre plnú
funkčnosť služieb.

Podrobnosti nájdete v aplikácii NissanConnect Ser-
vices a na stránke https://www.nissan.ru.

Pre Ukrajinu:
Podrobnosti vám poskytne predajca NISSAN.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA
NISSANCONNECT SERVICES
Prenesené osobné údaje sa budú uchovávať len po-
čas obdobia potrebného na spracovanie a potom
sa vymažú alebo anonymizujú.

Pre Európu:
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa obdobia
uchovávania a ochrany vašich osobných údajov
nájdete v podmienkach dostupných v aplikácii
NissanConnect Services a na portáli pre majiteľov
YOU+Nissan.

Pre Rusko:
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa obdobia
uchovávania a ochrany vašich osobných
údajov nájdete v podmienkach dostupných v
aplikácii NissanConnect Services a na https://
www.nissan.ru' Portal.

Pre Ukrajinu:
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa doby uchová-
vania a ochrany vašich osobných údajov vám po-
skytne predajca NISSAN.

PONUKY NISSANCONNECT
Systém služieb NissanConnect umožňuje prijímať a
na obrazovke zobrazovať rôzne informácie. Systém
tiež dokáže oznamovať tieto informácie.

NASTAVENIA NISSANCONNECT
Nastavenia NissanConnect možno meniť.

1. Dotknite sa položky [Informácie] na spúšťacom
paneli.

2. Dotknite sa položky [Služby NissanConnect].

3. Dotknite sa položky [Nastavenia služieb
NissanConnect].

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

INFORMÁCIE:

K položke [Služby NissanConnect] sa môžete do-
stať aj spod položky [Nastavenia] na spúšťacom pa-
neli.

Položky
nastavenia

Činnosť

[Nastavenie
informačného
kanála]

Zobrazí obrazovku
Nastavenie informačného
kanálu.

[Informácie o ID
jednotky]

Zobrazí obrazovku jednotka
ID Informácie.

[Resetuje všetky
NissanConnect
Svcs. Nastaví na
predvolené
hodnoty]

Obnovia sa všetky
predvolené nastavenia
NissanConnect Services.

[Nastavenia
súkromného
režimu]

Umožňuje vám prijať alebo
odmietnuť nastavenia
súkromného režimu.

INFORMÁCIE:

Čo sa stane ak je Súkromný režim zapnutý (ON)?

Ak je zapnutý súkromný režim (ON) (odmietnutím
služieb NissanConnect pri zapnutí vozidla alebo
prostredníctvom nastavení služieb NissanConnect),
vaše údaje nebudú spracované na účely súvisiace
so systémom služieb NissanConnect. Môžu však byť
spracované na účely iných služieb, ako napríklad
služby NissanConnect, ktoré sú (i) povinné (napr. e-
Call v Európe alebo Glonass v Rusku), (ii) ktoré ste
mohli aktivovať samostatne a manuálne (napríklad
b-Call, služba concierge, tlačidlo co-pilot), alebo (iii)
týkajúce sa služieb, ktoré ste si objednali a zostá-
vajú aktivované pre vašu bezpečnosť (SVT, upozor-
nenie na krádež/vlámanie).
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PREDPLATENÉ SLUŽBY
NISSANCONNECT
Predplatné sa vyžaduje pre služby NissanConnect.
Podrobnosti o predplatnom nájdete na portáli Nis-
san Owner Portal alebo u predajcu Nissan Mexicana.

Služby NissanConnect ponúka spoločnosť Sirium-
XMTM alebo iní dodávatelia tretích strán v súlade s
podmienkami a zásadami ochrany osobných úda-
jov uvedenými v zmluve o predplatnom.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE
SA PRÍSTUPU K SLUŽBÁM
NISSANCONNECT
Dostupnosť funkcií závisí od modelu vozidla, úrovne
výbavy, balenia a možností. Môže sa vyžadovať
kompatibilné pripojené zariadenie a dostupnosť
funkcií môže závisieť od možností zariadenia. Pod-
robnosti nájdete v návode na obsluhu pripojeného
zariadenia. Neskoršia dostupnosť niektorých fun-
kcií.

Vedenie vozidla je vážna záležitosť a vyžaduje si
vašu plnú pozornosť. Funkcie a pripojené zariade-
nia používajte len vtedy, keď je to bezpečné a legál-
ne. Niektoré funkcie vrátane automatického ozná-
menia o nehode a SOS závisia od funkčného stavu
telematického zariadenia, jeho schopnosti pripojiť
sa k bezdrôtovej sieti, dostupnosti kompatibilnej be-
zdrôtovej siete, údajov navigačných máp a príjmu
signálu GNSS, ktorých absencia môže obmedziť ale-
bo znemožniť možnosť spojiť sa s oddelením sta-
rostlivosti o zákazníkov alebo získať podporu. Ma-
povanie GNSS nemusí byť podrobné vo všetkých
oblastiach alebo nemusí odrážať aktuálny stav

ciest. Nikdy neprogramujte GNSS počas jazdy. Fun-
kcie diaľkového štartovania motora a diaľkového
klaksónu používajte len v súlade so zákonmi, pra-
vidlami alebo nariadeniami platnými v mieste váš-
ho vozidla.

Niektoré služby a funkcie poskytujú nezávislé
spoločnosti, ktoré spoločnosť NISSAN nemá pod
kontrolou. Ak poskytovateľ služieb ukončí alebo
obmedzí služby alebo funkcie, služby alebo fun-
kcie môžu byť pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia alebo bez zod-
povednosti voči spoločnosti NISSAN alebo jej par-
tnerom či zástupcom. Služby a funkcie môžu vyža-
dovať kompatibilnú mobilnú sieť poskytovanú ne-
závislými spoločnosťami, ktoré spoločnosť NISSAN
ani jej partneri alebo zástupcovia nemajú pod kon-
trolou. Sila signálu mobilnej siete sa môže líšiť a ne-
musí byť dostupná vo všetkých oblastiach ani v kaž-
dom čase. Služby a funkcie nemusia fungovať, ak je
mobilná sieť nedostupná, obmedzená alebo ukon-
čená. Spoločnosť NISSAN a jej partneri alebo zástup-
covia nenesú zodpovednosť za súvisiace náklady
alebo iné zmeny tretích strán, ktoré môžu byť po-
trebné na pokračovanie prevádzky z dôvodu nedo-
stupnosti, obmedzenia alebo ukončenia prevádzky
mobilnej siete (vrátane výmeny/modernizácie za-
riadenia, ak je k dispozícii, alebo roamingových po-
platkov v alternatívnych sieťach). Technológia sa vy-
víja a zmeny nezávislých spoločností nie sú pod
kontrolou spoločnosti NISSAN ani jej partnerov ale-
bo zástupcov.

Na získanie celého súboru funkcií a služieb sa môže
vyžadovať registrácia, súhlas vlastníka, osobné
identifikačné číslo (PIN) a zmluva o predplatnom.
Skúšobné obdobia (ak sa uplatňujú) začínajú plynúť

v deň kúpy vozidla alebo lízingu nového vozidla
NISSAN. Skúšobné obdobia sa môžu kedykoľvek
zmeniť a môžu byť predčasne ukončené bez pred-
chádzajúceho upozornenia. Požadované predplat-
né sa môže predávať samostatne pre každú do-
stupnú funkciu alebo službu po skončení skúšobné-
ho obdobia a môže pokračovať, kým nezavoláte
poskytovateľovi služieb a nezrušíte ho. Môžu sa úč-
tovať náklady na inštaláciu, jednorazový aktivačný
poplatok, ďalšie poplatky a dane. Poplatky a prog-
ram sa môžu zmeniť. V niektorých oblastiach môžu
funkcie podliehať vekovým obmedzeniam. Pred-
platné sa riadi zmluvou o predplatnom, podmien-
kami a vyhláseniami o ochrane osobných údajov
poskytovateľa služieb, ktoré sú k dispozícii na we-
bovej stránke poskytovateľa služieb.

NissanConnect Services je súbor bezpečnostných a
komfortných služieb, ktoré obohatia vašu každo-
dennú jazdu o inovácie.

Vaše vozidlo môže byť vybavené pripojenými
funkciami a službami NissanConnect, ako napríklad
núdzové volanie SOS, automatické upozornenie
na kolíziu, Wi-Fi, vzdialené služby, navigácia,
Bluetooth® a ďalšie. Kompletné informácie o
funkciách a službách NissanConnect nájdete v
Príručke majiteľa vozidla NissanConnect na adrese
www. nissan.com.mx/nissan-connect.

Často kladené otázky nájdete na stránke
www.nissan.com.mx/nissan-connect.

Úplné informácie o službách NissanConnect
alebo registráciu vozidla nájdete na stránke
www. nissan.com.mx/nissan-connect.

SLUŽBY NISSANCONNECT PREVÁDZKOVANÉ SIRIUSXM™ (ak je
súčasťou výbavy pre Mexiko)
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Ak sa chcete zaregistrovať do služieb
NissanConnect, vytvorte si konto alebo sa prihláste
na portál majiteľa Nissan pomocou identifikačného
čísla vozidla (VIN). Na karte Služby NissanConnect
vyberte červené tlačidlo vedľa položky Spravovať
predplatné. Postupujte podľa pokynov na registrá-
ciu do služieb NissanConnect. Potom si stiahnite
sprievodnú aplikáciu NissanConnect Services a pri-
hláste sa do nej pomocou ID a hesla portálu maji-
teľa Nissan.

Niektoré z dostupných služieb NissanConnect za-
hŕňajú:

• Automatické upozornenie na kolíziu (ak je sú-
časťou výbavy):

Služba, ktorá vytvára automatické spojenie me-
dzi vozidlom a špecialistom na živé reakcie, keď
sa vozidlo stalo účastníkom nehody, ktorá bola
dostatočne vážna na to, aby sa aktivovali air-
bagy.

• Tiesňové volanie (ak je súčasťou výbavy):

Spojí vás so špecialistom, ktorý vám pomôže s
vyslaním záchrannej služby na miesto, kde sa
vozidlo nachádza. Ak chcete použiť túto funkciu,
stlačte tlačidlo núdzového volania (SOS) na
stropnej konzole. Tlačidlo núdzového volania
(SOS) by sa malo používať len v núdzových situ-
áciách alebo v spojení s funkciou cestnej asis-
tencie (ak je súčasťou výbavy), ak je to opod-
statnené.

• Hotspot Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy):

Umožňuje pripojenie až siedmich zariadení k vo-
zidlu a prístup na internet, ak je aktívne pred-
platné poskytovateľa služieb.

FUNKCIE SLUŽIEB NISSANCONNECT
Služby NissanConnect poskytujú rôzne typy infor-
mácií a služieb prostredníctvom pripojenia vášho
vozidla k dátovému centru služieb NissanConnect a
centru odozvy služieb NissanConnect pomocou ria-
diacej jednotky TCU (Telematická ovládacia jednot-
ka) nainštalovanej vo vašom vozidle.

Vaše vozidlo môže byť vybavené pripojenými fun-
kciami a službami NissanConnect, ako napríklad nú-
dzové volanie SOS, automatické upozornenie na ko-
líziu, vzdialené služby, navigácia, Wi-Fi, Bluetooth® a
ďalšie. Kompletné informácie o funkciách, registrá-
cii a službách NissanConnect nájdete na stránke
www.nissan.com.mx/connect.

VAROVANIE

• Upozorňujeme, že službu automatického
upozornenia na kolíziu (ak je súčasťou výba-
vy) a funkciu tiesňového volania (ak je súčas-
ťou výbavy) nemožno používať za nasledujú-
cich podmienok:

– Núdzové funkcie a služby nebudú k dispo-
zícii bez plateného predplatného služieb
NissanConnect.

– Sieťový systém NissanConnect Services je
vypnutý.

– Vozidlo sa pohybuje mimo servisnej ob-
lasti, v ktorej je k systému pripojená ria-
diaca jednotka TCU ( jednotka riadenia te-
lematiky).

– Vozidlo sa nachádza mimo oblasti, kde je
možné prijímať služby mobilnej siete.

– Vozidlo sa nachádza na mieste so slabým
príjmom signálu, ako napríklad v tuneli, na
podzemnom parkovisku, za budovou ale-
bo v horskej oblasti.

– Linka je zaneprázdnená.

– TCU (Telematická riadiaca jednotka) alebo
iné systémy vo vašom vozidle nepracujú
správne.

– V závislosti od závažnosti kolízie a/alebo
núdzového stavu nemusí byť možné
uskutočniť tiesňové volanie.

• Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť
elektrické medicínske zariadenia. Osoby, kto-
ré používajú kardiostimulátor, by mali pred
použitím systému kontaktovať výrobcu zaria-
denia ohľadom možných účinkov.

• Anténa riadiacej jednotky TCU ( jednotka
riadenia telematiky) je nainštalovaná v hor-
nej strednej časti prístrojovej dosky. Pasažier
by sa nemal k anténe približovať na kratšiu
vzdialenosť, ako ustanovil výrobca kardiosti-
mulátora. Rádiové vlny z antény TCU môžu
počas používania služieb NissanConnect ne-
priaznivo ovplyvniť činnosť
kardiostimulátora.

INFORMÁCIE:

• Funkcie služieb NissanConnect sú závislé od re-
gistrácie predplatného a funkčnosti telematic-
kého zariadenia, mobilného pripojenia, údajov
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navigačných máp a príjmu signálu GNSS. Platia
podmienky zmluvy o predplatnom služieb Nis-
sanConnect.

• Na používanie služieb NissanConnect je potreb-
ná registrácia. Služby, ktoré môžete získať, sa lí-
šia v závislosti od plánu, v ktorom ste zaregis-
trovaný.

• Všetky služby sú počas skúšobného obdobia
bezplatné.

• Po uplynutí skúšobného obdobia už používanie
služby nebude bezplatné.

• Zákony v niektorých jurisdikciách môžu zaka-
zovať používanie „prevodu textu na reč“. Pred
použitím tejto funkcie si naštudujte miestne na-
riadenia.

Vaše vozidlo môže byť vybavené funkciami Nissan-
Connect Services, ako je núdzové volanie SOS, au-
tomatické upozornenie na kolíziu, Wi-Fi, vzdialené
služby, navigácia, Bluetooth® a ďalšie. Služby Nis-
sanConnect môžu byť aktualizované. Najnovšie
podrobné informácie sú k dispozícii na tejto webo-
vej stránke alebo na linke podpory.

Webová stránka NissanConnect Services:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákazníckej podpory:
800 9647726

• Automatické upozornenie na kolíziu (ak je sú-
časťou výbavy):

Riadiaca jednotka TCU (Telematická ovládacia
jednotka) automaticky generuje signál do cen-
tra reakcie služieb NissanConnect v prípade ne-
hody, ktorá je dostatočne závažná na to, aby sa

aktivoval jeden z airbagov vozidla. Na základe
signálu špecialista na zásahy prijme informácie
o polohe vozidla a zákazníka a informuje prí-
slušné orgány v súlade so stanovenými zása-
dami a postupmi.

• Tiesňové volanie (ak je súčasťou výbavy):

Funkcia tiesňového volania poskytuje pomoc v
núdzi prostredníctvom spojenia so špecialistom
na tiesňové volanie. V prípade núdze stlačením
tlačidla núdzového volania SOS vo vozidle pou-
žite túto funkciu. Špecialista na tiesňové volanie
poskytuje rôznu pomoc v závislosti od situácie.

“Podpora v núdzi (ak je súčasťou výbavy)”
(strana 72)

• Pripojenie k cestnej asistencii (ak je súčasťou
výbavy):

Cestná asistencia vám umožňuje získať pomoc
od špecialistu na cestnú asistenciu v prípade
nehodovej udalosti, ktorá si vyžaduje odťahovú
službu alebo službu tretej strany. Prístup k služ-
be získate dotykom položky [Call Nissan
Assistance] alebo [m] (ak je súčasťou výbavy)
na obrazovke.

“Pripojenie k interaktívnej hlasovej
ponuke” (strana 71)

Cestná asistencia sa môže v odôvodnených prí-
padoch využívať aj v spojení s núdzovou asis-
tenčnou službou.

“Podpora v núdzi (ak je súčasťou výbavy)”
(strana 72)

Upozornenie pre používateľov telefónu
Bluetooth® Hands-Free
Systém Bluetooth® Hands-Free Phone System bu-
de deaktivovaný a nebude môcť prijímať telefonic-
ké hovory, kým bude vozidlo pripojené k špecialis-
tom na služby NissanConnect Response alebo k
pracovníkom núdzovej podpory v stredisku NISSAN
Response Center.

Je to preto, aby špecialisti na reakcie NissanConnect
Services a pracovníci pohotovostnej podpory Nis-
sanConnect Services neboli rušení prichádzajúcimi
hovormi. Prichádzajúce telefónne hovory prijaté po-
čas pripojenia vozidla k servisnému stredisku nebu-
dú uvedené v histórii hovorov systému Bluetooth®
Hands-Free Phone System. Tieto prichádzajúce ho-
vory však môžu byť uvedené v histórii hovorov váš-
ho mobilného telefónu v závislosti od jeho možnos-
tí. Po prerušení komunikácie so špecialistom Nis-
sanConnect Services Response alebo pracovníkmi
núdzovej podpory NissanConnect Services skon-
trolujte históriu prichádzajúcich hovorov na svojom
mobilnom telefóne, keď je to bezpečné.

Predplatená služba
Vyžaduje sa samostatne zakúpené predplatné slu-
žieb NissanConnect. Podrobné informácie získate u
predajcu NISSAN alebo na nasledujúcej webovej lo-
kalite NissanConnect Services:
www.nissan.com.mx/nissan-connect

INFORMÁCIE:

Ak vozidlo vlastní iná osoba a je ďalej predané, pred-
platné tejto služby sa musí zrušiť a všetky údaje ulo-
žené v zariadení sa musia vymazať.
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Prevádzkové tipy

VAROVANIE

• Služby NissanConnect používajte po zastave-
ní vozidla na bezpečnom mieste. Ak musíte
používať služby NissanConnect počas jazdy,
buďte vždy mimoriadne opatrní, aby ste sa
mohli plne venovať prevádzke vozidla.

• Ak sa počas komunikácie so službami Nissan-
Connect nemôžete plne venovať prevádzke
vozidla, zíďte z cesty na bezpečné miesto a
zastavte vozidlo.

• Nepoužívajte služby NissanConnect so zasta-
veným motorom alebo systémom e-POWER.
Ak to urobíte, môže to vybiť akumulátor vo-
zidla (12 V akumulátor).

• Služby NissanConnect nemožno používať za
nasledujúcich podmienok:

– Platnosť predplatného služieb Nissan-
Connect vypršala.

– Vozidlo sa nachádza mimo oblasti, kde je
možné prijímať služby mobilnej siete.

– Vozidlo sa nachádza na mieste so slabým
príjmom signálu, ako napríklad v tuneli, na
podzemnom parkovisku, za budovou ale-
bo v horskej oblasti.

– Linka je zaneprázdnená.

– TCU (Telematická riadiaca jednotka) alebo
iné systémy vo vašom vozidle nepracujú
správne.

– Sieťový systém NissanConnect Services je
vypnutý.

• Komunikácia s dátovým centrom služieb Nis-
sanConnect súvisí s režimom dátovej komu-
nikácie a môže spôsobovať občasné ťažkosti
pri prijímaní signálu a oblasť príjmu signálu
môže byť v porovnaní s bežnými mobilnými
telefónmi obmedzená.

• Počas hovoru so špecialistami na služby Nis-
sanConnect môžete počuť cvakanie alebo sa
môžu vyskytnúť prerušenia. Je to spôsobené
posunom v zóne pripojenia a nejde o poru-
chu.

• V závislosti od použitej linky sa môže hlasitosť
zvuku znížiť. Podľa potreby upravte hlasitosť.

• Prijaté zvuky môžu byť skreslené alebo oko-
litý hluk môže znieť ako hlasy davu. Je to spô-
sobené používaním digitálnej linky a nejde o
poruchu.

• Pri rozhovore so špecialistami na odozvu slu-
žieb NissanConnect môžete z reproduktora
počuť svoj vlastný hlas z dôvodu poruchy sie-
te. Ak k tomu dôjde, po niekoľkých minútach
alebo na inom mieste znovu pripojte linku.

• Toto vozidlo obsahuje komunikačné zariade-
nie, ktoré sa nazýva TCU (Telematická ovláda-
cia jednotka). Komunikačné spojenie medzi
touto jednotkou a dátovým centrom Nissan-
Connect Services umožňuje poskytovať rôz-
ne služby. Keď sa systém pripojí k dátovému
centru služieb NissanConnect, na obrazovke

sa zobrazí ikona antény. Službu používajte na
mieste, kde sa na obrazovke zobrazí symbol
označujúci dobrý príjem signálu.

m: Keď je príjem signálu dobrý

m: Keď je príjem signálu zlý

• Služby NissanConnect používajú na komuni-
káciu jednotku TCU (Telematická ovládacia
jednotka). Aj keď indikátor sily signálu modu-
lu dátovej komunikácie vo vozidle ukazuje
dobrý príjem, pripojenie k dátovému centru
služieb NissanConnect môže byť vypnuté. Ne-
znamená to poruchu. Systém znovu použite
o niekoľko minút.

PONUKY SLUŽIEB NISSANCONNECT
Systém služieb NissanConnect umožňuje prijímať a
na obrazovke zobrazovať rôzne informácie. Systém
tiež dokáže oznamovať tieto informácie.

1. Stlačte <MENU> a potom sa dotknite [Info].

2. Dotknite sa položky [Služby NissanConnect].

3. Vyberte položku z obrazoviek ponuky služieb
NissanConnect.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru. Po-
ložky zobrazené na obrazovke nemusia fungovať, v
závislosti od rozličných podmienok.
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Dostupné
položky

Obsah

[Zavolajte
asistenčnú
službu Nissan]

Systém sa pripojí k centru
služieb Nissan-Connect. Rôzne
služby na podporu vašej jazdy
sú k dispozícii po odpovedi na
interaktívnu hlasovú ponuku.

“Pripojenie k
interaktívnej hlasovej
ponuke” (strana 71)

[História]: Prístup k správam odoslaným
do vozidla z dátového centra
služieb NissanConnect.

“História” (strana 71)
[Nastavenia
služieb
NissanConnect]

Nastavenia služieb
NissanConnect možno zmeniť.

“Nastavenia služieb
NissanConnect” (strana
73)

Pripojenie k interaktívnej hlasovej
ponuke
Pomocou interaktívneho hlasového menu môžete
využívať rôzne služby na podporu riadenia vozidla.
Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke slu-
žieb NissanConnect alebo kontaktujte linku zákaz-
níckej podpory NissanConnect.

Webová stránka NissanConnect Services:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákazníckej podpory:
800 9647726

1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-
ložky [Info] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Služby NissanConnect].

3. Dotknite sa položky [Zavolať asistenčnú službu
Nissan].

4. Systém sa pripojí k centru služieb NissanConnect
a oznámia sa možnosti ponuky. Vyslovte prefe-
rovanú možnosť.

INFORMÁCIE:

• Po výbere možnosti [Zavolať asistenčnú službu
Nissan] môže chvíľu trvať, kým systém nadviaže
spojenie, v závislosti od technického prostredia
a od toho, či riadiacu jednotku TCU (Telematická
ovládacia jednotka) používajú iné služby.

• Aby nedošlo k odpojeniu vedenia, nevypínajte
motor ani systém e-POWER.

• K interaktívnej hlasovej ponuke služieb
Nissan-Connect sa môžete pripojiť aj dotykom
[m] ➀ (ak je súčasťou výbavy) na mape.

História
Zobrazujú sa správy prijaté z dátového centra slu-
žieb NissanConnect.

1. Stlačte <MENU> a potom sa dotknite [Info].

2. Dotknite sa položky [Služby NissanConnect].

3. Dotknite sa položky [História].

4. Zobrazí sa zoznam správ. Dotknite sa preferova-
nej správy zo zoznamu.

INFORMÁCIE:

• Počas komunikácie s dátovým centrom Nissan-
Connect Services sa dotknite tlačidla [Stop], čím
zrušíte pripojenie.

• Ak počas preberania informácií dôjde k odpoje-
niu komunikácie v dôsledku zlého stavu komu-
nikácie, zobrazí sa hlásenie. Preberanie znovu
spustite výberom položky [Áno].

• Zákony v niektorých jurisdikciách môžu obme-
dzovať používanie funkcie “prevodu textu na
reč“. Pred použitím tejto funkcie si naštudujte
miestne nariadenia.

• Niektorá terminológia, ako napríklad osobné
mená, názvy miest, špeciálne výrazy, symboly
atď. sa možno nevyslovia správne. Nie je to po-
rucha.

• Systém pozastaví hlásenia, ak sú prerušené hla-
sovými pokynmi navigačného systému (ak je
súčasťou výbavy). Po skončení hlasového navá-
dzania systém oznámenie znovu spustí.

5GB0697XZ
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• Keď systém vydáva hlásenia, hlasitosť
môžete upraviť otočením <VOL/m>/
<VOLUME/m>.

• Zvolený obsah sa prečíta počas šoférovania vo-
zidla; prípadne si ho môžete prečítať na displeji,
keď je vozidlo zaparkované.

• Nastavenia obsahu môžete vykonať pomocou
webovej stránky NissanConnect Services.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke
služieb NissanConnect alebo kontaktujte linku
zákazníckej podpory NissanConnect.

Webová stránka NissanConnect Services:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákazníckej podpory:
800 9647726

PODPORA V NÚDZI (ak je súčasťou
výbavy)
Služby NissanConnect poskytujú rôzne služby na
podporu riešenia núdzových situácií predplatené-
ho vozidla a vodiča.

Napríklad v prípade choroby alebo vážneho zrane-
nia môžete požiadať o pomoc stlačením tlačidla
tiesňového volania (SOS) vo vozidle a spojiť sa s cen-
trom služieb NissanConnect Response Center. Cen-
trum reakcie služieb NissanConnect môže určiť po-
lohu vozidla prostredníctvom GNSS a informácie sa
podľa potreby odošlú polícii alebo iným orgánom.

Informácie o ďalších službách súvisiacich s
núdzovou podporou NissanConnect Services

nájdete na webovej stránke NissanConnect Servi-
ces alebo kontaktujte linku zákazníckej podpory
NissanConnect.

Webová stránka NissanConnect Services:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect linka zákazníckej podpory:
800 9647726

VAROVANIE

• Upozorňujeme, že službu automatického
upozornenia na kolíziu (ak je vo výbave) a fun-
kciu tiesňového volania nemožno používať za
nasledujúcich podmienok:

– Núdzové funkcie a služby nebudú k dispo-
zícii bez plateného predplatného služieb
NissanConnect.

– Sieťový systém NissanConnect Services je
vypnutý.

– Vozidlo sa pohybuje mimo servisnej ob-
lasti, v ktorej je k systému pripojená ria-
diaca jednotka TCU ( jednotka riadenia te-
lematiky).

– Vozidlo sa nachádza mimo oblasti, kde je
možné prijímať služby mobilnej siete.

– Vozidlo sa nachádza na mieste so slabým
príjmom signálu, ako napríklad v tuneli, na
podzemnom parkovisku, za budovou ale-
bo v horskej oblasti.

– Linka je zaneprázdnená.

– TCU (Telematická riadiaca jednotka) alebo
iné systémy vo vašom vozidle nepracujú
správne.

– V závislosti od závažnosti kolízie a/alebo
núdzového stavu nemusí byť možné
uskutočniť tiesňové volanie.

• Pred použitím tlačidla núdzového volania
(SOS) zaparkujte vozidlo na bezpečnom mies-
te a zatiahnite parkovaciu brzdu.

• Túto službu používajte len v prípade núdze.
Za nesprávne použitie služby hrozí pokuta.

• Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť
elektrické medicínske zariadenia. Osoby, kto-
ré používajú kardiostimulátor, by mali pred
použitím systému kontaktovať výrobcu zaria-
denia ohľadom možných účinkov.

• Anténa riadiacej jednotky TCU ( jednotka
riadenia telematiky) je nainštalovaná v
hornej strednej časti prístrojovej dosky.
Pasažier by sa nemal k anténe približovať na
kratšiu vzdialenosť, ako ustanovil výrobca
kardiostimulátora. Rádiové vlny z antény TCU
môžu počas používania služieb NissanCon-
nect nepriaznivo ovplyvniť činnosť
kardiostimulátora.
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Uskutočnenie tiesňového volania

Tlačidlo núdzového volania (SOS) sa nachádza v
blízkosti svetelnej mapy.

1. Stlačte tlačidlo tiesňového volania (SOS).

2. Keď je linka spojená, obráťte sa na špecialistu pre
reakcie.

Ak chcete zrušiť tiesňové volanie, stlačte a niekoľko
sekúnd podržte tlačidlo tiesňového volania (SOS).

INFORMÁCIE:

• Ak je na tlačidle núdzového volania (SOS) kryt,
najprv ho otvorte.

• Po stlačení tlačidla núdzového volania (SOS)
môže trvať určitý čas, kým systém nadviaže spo-
jenie, v závislosti od technického prostredia a
od toho, či riadiacu jednotku TCU (Telematická
ovládacia jednotka) používajú iné služby.

• Kontrolka nad tlačidlom núdzového volania
(SOS) ukazuje pripravenosť systému núdzovej
podpory. Ak kontrolka svieti načerveno, stlače-
ním tlačidla tiesňového volania (SOS) sa vaše
vozidlo nespojí so špecialistom pre núdzové vo-
lanie.

Počas pripojenia k centru odozvy služieb Nis-
sanConnect kontrolka bliká.

• Aj keď kontrolka svieti, pripojenie k centru odoz-
vy služieb NissanConnect nemusí byť možné. Ak
k tomu dôjde v núdzovej situácii, kontaktujte
úrady inými prostriedkami.

• Aby nedošlo k odpojeniu vedenia, nevypínajte
motor ani systém e-POWER.

NASTAVENIA SLUŽIEB
NISSANCONNECT
Nastavenie služieb NissanConnect môžete zmeniť.
Dostupné ponuky sa môžu líšiť v závislosti od mo-
delov, špecifikácií a verzií softvéru. Ponuky zobra-
zené na obrazovke nemusia fungovať v závislosti
od rôznych podmienok.

1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa položky [Informácie] na spúšťacom
paneli.

3. Dotknite sa položky [Služby NissanConnect].

4. Dotknite sa položky [Nastavenia služieb Nissan-
Connect].

INFORMÁCIE:

Do položky [Nastavenia služieb NissanConnect]
môžete vstúpiť aj z položky [NissanConnect Servi-
ces] na obrazovke nastavení.

“Ponuka s nastaveniami” (strana 20)

PBH0130XZ

Typ A

PBH0138X

Typ B
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VAROVANIE

• Pred pripojením telefónu iPhone k vozidlu
alebo obsluhou pripojeného telefónu iPhone
za účelom jeho nastavenia odstavte vozidlo
na bezpečnom mieste a zatiahnite parkova-
ciu brzdu.

• Ak nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla počas používania služby
Apple CarPlay, zíďte z cesty na bezpečné
miesto a vozidlo zastavte.

Službu Apple CarPlay môžete používať tak, že k vo-
zidlu pripojíte pomocou kábla USB kompatibilný te-
lefón iPhone (ak je súčasťou výbavy).

Vďaka službe Apple CarPlay sa systém vo vozidle dá
používať ako displej a ovládač pre niektoré funkcie
telefónu iPhone. Služba Apple CarPlay obsahuje ap-
likáciu Siri, ktorá umožňuje ovládanie hlasovými prí-
kazmi. Navštívte stránku apple.com, kde nájdete in-
formácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii, a podrob-
nosti o zásadách ochrany osobných údajov
spoločnosti Apple.

Niektoré informácie o vozidle (napríklad umiestne-
nie a rýchlosť) sa môžu zdieľať so zariadením počas
používania služby Apple CarPlay. Na používanie ap-
likácie Apple CarPlay sa môžu vzťahovať poplatky
operátora.

Ponuka Činnosť

[Zdieľanie
informácií o
vozidle]

[Zdieľať informácie
o vozidle]

Zapne/vypne funkciu zdieľania informácií o vozidle.

[Vymazať zdieľané
informácie o
vozidle]

Vymaže zdieľané informácie o vozidle.

[Informácie o ID jednotky] Zobrazí jednotku ID, TCU (telematická ovládacia jednotka) ID, SIM ID
a VIN Informácie, potrebné pre registráciu používateľa.

[Resetuje všetky NissanConnect Svcs.
Nastaví na predvolené hodnoty]

Obnovia sa všetky predvolené nastavenia NissanConnect Services.

[Nastavenie prenosu informácií o vozidle] Keď sa dotknete [OK], aktivuje sa prenos dát dátového centra
služieb NissanConnect. Dotknite sa [Odmietnuť] pre deaktivovanie
služieb NissanConnect, Premium Traffic, atď.

SLUŽBA APPLE CARPLAY (ak je
súčasťou výbavy)
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KOMPATIBILITA
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spo-
ločnosti Apple.

INFORMÁCIE:

• V niektorých krajinách nemusí byť dostupné na
trhu zariadenie iPhone, ktoré je podporované
aplikáciou Apple CarPlay.

• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si softvér
zariadenia vždy aktualizujte na najnovšiu ver-
ziu.

• Služba Apple CarPlay nahradí funkciu Blueto-
oth® audio a funkciu Bluetooth® hands-free te-
lefónu.

• Ponuka telefónu a prístup do pripojeného tele-
fónu prostredníctvom systému rozpoznávania
hlasu (ak je súčasťou výbavy), sú počas pripoje-
nia k službe Apple CarPlay vypnuté. Za účelom
získania prístupu k vášmu telefónu použite fun-
kciu Siri alebo vyberte ikonu telefónu na obra-
zovke najvyššej ponuky služby Apple CarPlay.

• Ak nastavíte cieľ navádzania po trase pomocou
Apple CarPlay, zruší sa nastavenie trasy pred-
tým nastavené v navigačnom systéme Nissan-
Connect (ak je súčasťou výbavy).

PRIPOJENIE TELEFÓNU IPHONE
Tento systém podporuje bezdrôtový systém Apple
CarPlay (ak je súčasťou výbavy). Ak chcete pripojiť
Apple CarPlay bezdrôtovo, musí byť pred spuste-
ním systému vo vozidle k dispozícii sieť Bluetooth®
a Wi-Fi.

“Nastavenie zariadení” (strana 22)

“Nastavenia Wi-Fi” (strana 25)

INFORMÁCIE:

V závislosti od zariadenia a verzie firmvéru iPhone
nie je možné používať bezdrôtový Apple CarPlay (ak
je súčasťou výbavy). Softvér zariadenia vždy aktu-
alizujte na najnovšiu verziu.

Pripojenie pomocou kábla USB

INFORMÁCIE:

Na pripojenie vášho zariadenia iPhone k systému
vozidla sa odporúča použiť kábel Lightning od spo-
ločnosti Apple (s certifikátom Mfi), ktorý bol dodaný
so zariadením iPhone.

1. Pripojte telefón iPhone k pripojovaciemu portu
USB.

“Port pripojenia USB (Universal Serial Bus)”
(strana 29)

2. V závislosti od nastavenia sa zobrazí obrazovka s
informáciami o spustení. Dotknite sa položky
[Áno] ak chcete použiť službu Apple CarPlay.

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

4. Ak sa na iPhone zobrazí upozornenie, vyberte, či
chcete použiť bezdrôtové pripojenie (ak je súčas-
ťou výbavy). Keď v oznámení povolíte bezdrôto-
vé pripojenie Apple CarPlay (ak je súčasťou výba-
vy), Apple CarPlay sa od nasledujúceho spustí
automaticky.

Pripojenie bezdrôtového pripojenia (ak
je súčasťou výbavy)
1. Pripojte iPhone k vozidlovému systému pomocou

technológie Bluetooth®.

“Nastavenie zariadení” (strana 22)

INFORMÁCIE:

Ak nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth®
a Apple CarPlay alebo Android Auto nie je aktívne,
stlačením a podržaním <m> na volante môžete
zobraziť obrazovku Pripojenia.

2. V závislosti od nastavenia sa zobrazí obrazovka s
informáciami o spustení. Dotknite sa položky
[Áno] ak chcete použiť službu Apple CarPlay.

3. Na iPhone sa zobrazí upozornenie. Vyberte, či
chcete používať bezdrôtové pripojenie.

INFORMÁCIE:

Ak vyberiete možnosť nepoužívať bezdrôtové
pripojenie, iPhone bude pripojený ako zariadenie
Bluetooth®.

4. Spustí sa bezdrôtové Apple CarPlay a zobrazí sa
obrazovka Apple CarPlay.
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INFORMÁCIE:

Ak je pripojenie Wi-Fi na obrazovke nastavenia Wi-Fi
vypnuté, zobrazí sa upozornenie. Dotknite sa polož-
ky [Áno], ak chcete použiť službu Apple CarPlay.

“Nastavenia Wi-Fi” (strana 25)

Prevádzkové tipy
• Ak nechcete zobraziť obrazovku s informáciami

o spustení pri každom aktivovaní služby Apple
CarPlay, zapnite funkciu [Už sa viac nepýtať]/
[Už sa viac nepýtať] na obrazovke s informáci-
ami o spustení. Obrazovka s informáciami o
spustení sa nebude zobrazovať od nasledujúcej
aktivácie služby Apple CarPlay. Dá sa nastaviť,
aby sa obrazovka s informáciami o spustení ob-
javila znovu v ponuke nastavení služby Apple
CarPlay.

“Nastavenia služby Apple CarPlay ” (stra-
na 77)

• Aktualizácia mapy sa pri používaní bezdrôtové-
ho systému Apple CarPlay (ak je súčasťou výba-
vy) zastaví.

• Pri aktivácii bezdrôtového pripojenia Apple
CarPlay (ak je súčasťou výbavy) môže
dôjsť k prerušeniu spojenia s iným zariadením
Bluetooth®.

• Po vytvorení bezdrôtového pripojenia (ak je ním
zariadenie vybavené) sa Apple CarPlay pri ďal-
šom pripojení automaticky pripojí bezdrôtovo.

• Bezdrôtový systém Apple CarPlay (ak je súčas-
ťou výbavy) využíva sieť Wi-Fi. Po pripojení
palubného systému k sieti Wi-Fi sa pripojenie
Bluetooth® s bezdrôtovým pripojeným zariade-

ním Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy) od-
pojí.

• Ak pripojíte iPhone, ktorý používa bezdrôtový
Apple CarPlay (ak je súčasťou výbavy), pomo-
cou kábla USB, systém vo vozidle zabezpečí na-
pájanie iPhone.

• Ak sa bezdrôtová služba Apple CarPlay (ak je sú-
časťou výbavy) nespustí automaticky, dotknite
sa [m] na obrazovke nastavení zariadenia.

“Nastavenie zariadení” (strana 22)

• Ak používate Apple CarPlay alebo Android Auto,
na druhom iPhone nemôžete spustiť Apple
CarPlay. Ak chcete používať Apple CarPlay s dru-
hým iPhonom, odpojte aktuálne zariadenie ale-
bo deaktivujte Apple CarPlay alebo Android Au-
to v nastaveniach Pripojenia.

“Nastavenia pripojení” (strana 22)

OVLÁDANIE SLUŽBY APPLE
CARPLAY
Po spustení Apple CarPlay môžete funkcie iPhone
zobrazené na obrazovke ovládať pomocou systé-
mu vo vozidle.

INFORMÁCIE:

• Po opustení obrazovky Apple CarPlay sa vráťte
na obrazovku Apple CarPlay vykonaním jednej z
nasledujúcich akcií.

– Dotknite sa položky [m] na spúšťacom paneli.

– Dotknite sa položky [Pripojenie smartfónu] na
informačnej obrazovke a potom sa dotknite po-
ložky [Apple CarPlay].

• Keď je váš iPhone uzamknutý, Apple CarPlay je
ešte možné aktivovať prevádzkovaním iPhone
a aktiváciou Apple CarPlay na požiadanie.

Ovládanie aplikácie Siri
Pomocou aplikácie Siri môžete ovládať niektoré z
funkcií vo vašom telefóne iPhone hlasom.

Uistite sa, že aplikácia Siri na vašom iPhone je za-
pnutá.

Aktivácia:

Stlačením a podržaním tlačidla <m> na volante
spustíte reláciu Siri.

INFORMÁCIE:

• Stlačením <m> ukončíte prevádzku Siri.

• Vnútri vozidla by malo byť čo možno najväčšie
ticho. Zatvorte okná, aby ste eliminovali hluk z
okolia (dopravný hluk, vibračné zvuky a pod.),
ktorý môže systému zabrániť správne rozozná-
vať hlasové príkazy.

• Funkcie, ktoré sa dajú používať so Siri, nájdete
na webovej stránke spoločnosti Apple.

Obsluha telefónu
Ak chcete uskutočniť hovor pomocou služby Apple
CarPlay, postupujte nasledovne:

1. Dotknite sa položky [Telefón] v hornej ponuke
Apple CarPlay.

2. Pre uskutočnenie hovoru atď. obsluhujte zobra-
zenú obrazovku.
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NASTAVENIA SLUŽBY APPLE CARPLAY
1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa položky [Pripojenia] na spúšťacom paneli a potom položky [Zariadenia].

3. Dotknite sa položky [m] alebo názvu iPhone, pre ktorý chcete zmeniť nastavenie.

4. Dotyk [Projekcia smartfónu].

Dostupné položky:

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka nastavenia 1 Položka nastavenia 2 Činnosť

[Možnosti spustenia] [Automaticky] Aktivuje Apple CarPlay automaticky po pripojení zariadenia
iPhone k systému vozidla.

[Vždy sa opýtať] Zobrazí obrazovku s informáciami o spustení Apple CarPlay, ak
je zariadenie iPhone pripojené k systému vozidla.

[Nikdy nespúšťať] Služba Apple CarPlay nebude aktivovaná ani vtedy, ak je
zariadenie iPhone pripojené k systému vozidla.

[Pomocník vozidla pre Apple CarPlay] Zobrazuje užitočné tipy pre ovládanie služby Apple CarPlay.

INFORMÁCIE:

Prístup k skladbám v iPode prostredníctvom sys-
tému rozpoznávania hlasu (ak je súčasťou výbavy)
nebude po pripojení k Apple CarPlay k dispozícii. Za
účelom získania prístupu k vášmu hudobnému za-
riadeniu iPod použite funkciu Siri alebo vyberte iko-
nu hudby na obrazovke najvyššej ponuky služby
Apple CarPlay.
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SYSTÉMOVÉ OBMEDZENIA SLUŽBY
APPLE CARPLAY
Aby mohli všetky funkcie služby Apple CarPlay fun-
govať správne, je potrebné mať kompatibilný tele-
fón iPhone, sieťové pripojenie a dátový plán.

Keď je služba Apple CarPlay v prevádzke, výkon sys-
tému je ovplyvnený silou sieťového pripojenia alebo
výkonom samotného telefónu. Ak výkon systému
klesá:

• Odpojte a znova pripojte váš telefón

• Ak chcete telefón reštartovať, vypnite/zapnite
ho

Zmena vládnych predpisov môže ovplyvniť aj pre-
vádzku služby Apple CarPlay.

VAROVANIE

• Pred pripojením telefónu so systémom An-
droid™ k vozidlu alebo obsluhou pripojeného
telefónu so systémom Android za účelom je-
ho nastavenia odstavte vozidlo na bezpeč-
nom mieste a zatiahnite parkovaciu brzdu.

• Ak nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla počas používania aplikácie
Android Auto, zíďte z cesty na bezpečné mies-
to a vozidlo zastavte.

Aplikáciu Android Auto môžete používať tak, že k
vozidlu pripojíte pomocou kábla USB kompatibilný
telefón so systémom Android. Taktiež odporúčame
použiť kábel OEM pre telefón so systémom Android
dodaný spolu s vašim telefónom.

Vďaka aplikácii Android Auto sa systém vo vozidle
dá používať ako displej a ovládač pre niektoré fun-
kcie telefónu so systémom Android. Aplikácia An-
droid Auto umožňuje tiež hlasové ovládanie niekto-
rých funkcií telefónu so systémom Android. Navštív-
te stránku www.android.com/auto, kde nájdete
informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii, a pod-
robnosti o zásadách ochrany osobných údajov spo-
ločnosti Google.

Niektoré informácie o vozidle (napríklad umiestne-
nie a rýchlosť) sa môžu zdieľať so zariadením počas
používania aplikácie Android Auto. Na používanie
aplikácie Android Auto sa môžu vzťahovať poplatky
operátora.

KOMPATIBILITA
Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete
na webovej stránke Android Auto.

INFORMÁCIE:

• V niektorých krajinách nemusia byť na trhu do-
stupné telefóny so systémom Android, ktoré
podporujú aplikáciou Android Auto.

• Najskôr si prevezmite aplikáciu Android Auto z
obchodu Google Play™ pre telefón so systémom
Android.

• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si softvér
zariadenia so systémom Android vždy aktuali-
zujte na najnovšiu verziu aplikácie Android Au-
to. Keď k systému vozidla pripojíte telefón so
systémom Android, automaticky aktualizuje
softvér Android a verziu aplikácie Android Auto.

• Služba Android Auto nahradí funkciu Blueto-
oth® audio a funkciu Bluetooth® hands-free te-
lefónu.

• Pri nastavení trasy v navigačnom systéme (ak je
súčasťou výbavy), ak nastavujete cieľ pomocou
Android Auto, bude nastavenie trasy v navigač-
nom systéme zrušené.

• Ponuka telefónu a prístup do pripojeného tele-
fónu prostredníctvom systému rozpoznávania
hlasu (ak je súčasťou výbavy), sú počas pripoje-
nia k službe Android Auto vypnuté. Za účelom
získania prístupu k vášmu telefónu použite fun-
kciu Google Assistant alebo vyberte ikonu tele-
fónu v hornej časti ponuky obrazovky služby
Android Auto.

ANDROID AUTO™ (ak je
súčasťou výbavy)
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ÚVODNÉ NASTAVENIA ANDROID
AUTO
Pred použitím aplikácie Android Auto si do svojho
telefónu so systém Android musíte aplikáciu Andro-
id Auto najprv prevziať z obchodu Google Play.

Stiahnite si aplikáciu Android Auto z obchodu Goog-
le Play Store do svojho telefónu so systémom An-
droid.

Možno budete musieť ovládať telefón so systémom
Android, keď je pripojený ako prvý.

V závislosti od výberu, ako napríklad schválenie, nie-
ktoré funkcie aplikácie Android Auto nie sú k dispo-
zícii.

OBSLUHA APLIKÁCIE ANDROID
AUTO
Pred pripojením vášho telefónu so systémom An-
droid odomknite obrazovku telefónu.

1. Pripojte váš telefón so systémom Android k pri-
pojovaciemu portu USB.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová
zbernica) ” (strana 16)

2. V závislosti od nastavenia sa zobrazí obrazovka s
informáciami o spustení. Dotknite sa položky
[Áno] ak chcete použiť aplikáciu Android Auto.

INFORMÁCIE:

• Ak nechcete zobraziť obrazovku s informáci-
ami o spustení pri každej aktivácii služby
Android Auto, dotknite sa položky [Viac sa
nepýtať]/[Viac sa nepýtať] na obrazovke s in-

formáciami o spustení. Obrazovka s informá-
ciami o spustení sa nebude zobrazovať od
nasledujúcej aktivácie aplikácie Android Au-
to. Dá sa nastaviť, aby sa obrazovka s infor-
máciami o spustení objavila znovu v ponuke
nastavení aplikácie Android Auto.

“Nastavenia aplikácie Android Auto”
(strana 80)

• Funkcia Bluetooth® vášho telefónu sa auto-
maticky zapne, keď je aktivovaný systém An-
droid Auto. Rozhranie Bluetooth® nechajte
zapnuté, aby ste mohli používať funkcie tele-
fónu.

• Niektoré funkcie systému Android Auto nie
sú k dispozícii, ak nie je pripojený Bluetooth®
.

3. Zobrazí sa obrazovka najvyššej ponuky aplikácie
Android Auto. Funkcie telefónu so systémom An-
droid zobrazené na obrazovke by sa teraz mali
dať obsluhovať pomocou systému vozidla.

INFORMÁCIE:

• Kým je na telefóne so systémom Android ak-
tivovaná aplikácia Android Auto, obsluha te-
lefónu, ako napríklad uskutočňovanie alebo
prijímanie hovorov je možné realizovať len
pomocou aplikácie Android Auto.

• V závislosti od zariadenia si telefón so systé-
mom Android vyžaduje, aby bol v nastave-
niach prenosu USB vybraný režim MTP.

• Po opustení obrazovky Android Auto sa vráť-
te na obrazovku Android Auto vykonaním
jednej z nasledujúcich akcií.

– Dotknite sa položky [m] na spúšťacom pa-
neli.

– Dotknite sa položky [Pripojenie smartfónu]
na informačnej obrazovke a potom sa dot-
knite položky [Android Auto].

Prevádzka Google Assistant™
Keď je aplikácia Android Auto aktívna, môžete ovlá-
dať niektoré z funkcií vo vašom telefóne so systé-
mom Android hlasom.

Aktivácia:

Stlačte a podržte tlačidlo <m> na volante pre
spustenie relácie Google Assistant.

INFORMÁCIE:

• Pre ukončenie hlasového ovládania stlačte tla-
čidlo <m>.

• Vnútri vozidla by malo byť čo možno najväčšie
ticho. Zatvorte okná, aby ste eliminovali hluk z
okolia (dopravný hluk, vibračné zvuky a pod.),
ktorý môže systému zabrániť správne rozozná-
vať hlasové príkazy.

• Funkcie, ktoré sa dajú používať s hlasovým
ovládaním, nájdete na webovej stránke
www.android.com/auto.
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Obsluha telefónu
Ak chcete používať váš telefón počas aktivácie apli-
kácie Android Auto, vykonajte nižšie uvedený po-
stup:

1. Dotknite sa položky [m] na obrazovke Android
Auto.

2. Pre uskutočnenie hovoru atď. obsluhujte zobra-
zenú obrazovku.

NASTAVENIA APLIKÁCIE ANDROID
AUTO
1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa položky [Pripojenia] na spúšťacom
paneli a potom položky [Zariadenia].

3. Dotknite sa položky [m] alebo názvu Android
telefón, pre ktorý chcete zmeniť nastavenie.

4. Dotyk [Projekcia smartfónu].

Dostupné položky:

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka nastavenia 1 Položka nastavenia 2 Činnosť

[Možnosti spustenia] [Automaticky] Aktivuje Android Auto automaticky po
pripojení telefóna s Androidom k systému
vozidla.

[Vždy sa opýtať] Zobrazí obrazovku s informáciami o spustení
Android Auto, ak je telefón s Androidom
pripojený k systému vozidla.

[Nikdy nespúšťať] Služba Android Auto nebude aktivovaná ani
vtedy, ak je telefón s Androidom pripojený k
systému vozidla.

[Pomocník vozidla pre Android Auto] Zobrazuje užitočné tipy pre ovládanie
aplikácie Android Auto.
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SYSTÉMOVÉ OBMEDZENIA
APLIKÁCIE ANDROID AUTO
Aby mohli všetky funkcie aplikácie Android Auto
fungovať správne, je potrebné mať kompatibilný te-
lefón so systémom Android, sieťové pripojenie a dá-
tový plán.

Keď je aplikácia Android Auto v prevádzke, výkon
systému je ovplyvnený silou sieťového pripojenia
alebo výkonom samotného telefónu. Ak výkon sys-
tému klesá:

• Odpojte a znova pripojte váš telefón

• Zatvorte všetky aplikácie a reštartujte ich

• Ak chcete telefón reštartovať, vypnite/zapnite
ho

Taktiež by ste si mali overiť, že v mobilnom telefóne
máte nainštalované najnovšie verzie operačného
systému Android, ako aj aplikáciu Android Auto.

Funkčnosť aplikácie Android Auto sa môže znížiť
alebo stratiť, ak dôjde k zmenám v operačnom sys-
téme, hardvéri, softvéri alebo iných technológiách,
ktoré sú centrálne pre podporu systému, ktorý je
mimo kontroly spoločnosti NISSAN. Zmena vlád-
nych predpisov môže ovplyvniť aj prevádzku apliká-
cie Android Auto.

Z vozidla sa môžete dostať k osobnému asistentu
Apple Siri Eyes Free. K Siri Eyes Free sa dá dostať v
režime Siri Eyes Free pre zníženie rozptýlenia použí-
vateľov. V tomto režime je Siri Eyes Free dostupná
pre súčinnosť pomocou hlasového ovládania. Po
pripojení kompatibilného zariadenia Apple cez roz-
hranie Bluetooth®, môžete aktivovať Siri Eyes Free
pomocou tlačidla <m> (ak je súčasťou výbavy) na
volante.

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., re-
gistrovaná v USA a iných krajinách.

INFORMÁCIE:

• V závislosti od krajín, hlasová prevádzka nie je
dostupná a <m> nemusí fungovať.

• Niektoré funkcie Siri Eyes Free, ako napríklad ot-
váranie aplikácií, nemusia byť dostupné počas
jazdy.

• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si softvér
zariadenia vždy aktualizujte na najnovšiu ver-
ziu.

• Vnútri vozidla by malo byť čo možno najväčšie
ticho. Zatvorte okná, aby ste eliminovali hluk z
okolia (dopravný hluk, vibračné zvuky a pod.),
ktorý môže systému zabrániť správne rozozná-
vať hlasové príkazy.

• Funkcie, ktoré sa dajú používať v Siri Eyes Free,
nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple.

POŽIADAVKY
Pre informácie o kompatibilite zariadení navštívte
webovú stránky spoločnosti Apple.

V telefóne musí byť aplikácia Siri povolená. Skontro-
lujte nastavenia vášho telefónu.

Ak má zariadenie obrazovku uzamknutia systému,
aplikácia Siri musí byť prístupná z obrazovky uzam-
knutia systému. Skontrolujte nastavenia vášho te-
lefónu.

AKTIVÁCIA APLIKÁCIE SIRI EYES
FREE
Funkcia Siri Eyes Free môže byť aktivovaná pomo-
cou tlačidla <m> (ak je súčasťou výbavy) na volan-
te.

1. Spojte zariadenie iPhone s povolenou aplikáciou
Siri Eyes Free s vozidlom.

“Nastavenie zariadení” (strana 22)

2. Po vytvorení spojenia Bluetooth® stlačte a po-
držte tlačidlo <m> (ak je súčasťou výbavy) na
volante, aby sa aktivovala funkcia Siri Eyes Free.

APLIKÁCIA SIRI EYES FREE (ak je
súčasťou výbavy)
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OVLÁDANIE APLIKÁCIE SIRI EYES
FREE
1. Stlačte a podržte tlačidlo <m> (ak je súčasťou

výbavy) na volante.

2. Vyslovte príkaz a potom si vypočujte odpoveď
Siri Eyes Free.

Po spustení aplikácie Siri Eyes Free opakovane stlač-
te tlačidlo <m> (ak je súčasťou výbavy) na volante
do piatich sekúnd od ukončenia hlásenia Siri Eyes
Free, ak chcete predĺžiť reláciu.
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Navigačný systém slúži primárne na to, aby vám po-
mohol dostať sa na miesto určenia. Avšak vy ako
vodič musíte systém používať bezpečne a správne.
Informácie týkajúce sa podmienok na ceste, doprav-
ných značiek a dostupnosti služieb nemusia byť vž-
dy aktuálne. Systém nie je náhradou bezpečnej,
správnej jazdy a jazdy podľa predpisov.

VAROVANIE

Nespoliehajte sa výlučne na navádzanie po trase.
Vždy sa uistite, či sú všetky jazdné manévre pod-
ľa predpisov a bezpečné, aby ste sa vyhli
nehodám.

ZOBRAZENIE OBRAZOVKY
NAVIGÁCIE

Ak chcete zobraziť mapu aktuálnej polohy, ktorá
môže byť ovládaná, stlačte tlačidlo <MENU> a dot-
knite sa položky [Mapa] na spúšťacom paneli alebo
stlačte tlačidlo <MAP>.

SPÚŠŤACÍ PANEL
Spúšťací panel súvisiaci s ovládaním navigačného
systému sa zobrazuje na obrazovke mapy aktuál-
nej polohy. Zobrazené položky sa líšia v závislosti od
nastavení trasy.

5GB0760XZ

5GB0762XZ

Pred nastavením cieľa

5GB0761XZ

Po nastavení cieľa

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE OBRAZOVKA NAVIGÁCIE
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Položka
ponuky

Činnosť

[Pridať
domovskú
polohu]/
[Ísť domov]

[Pridať domovskú polohu]:
Ak nie je poloha domova uložená,
môžete uložiť polohu domova do
systému.

“Uloženie domovskej polohy
alebo adresy do práce”
(strana 110)

[Ísť domov]:
Ak je poloha domova uložená,
nastaví polohu domova ako cieľ.

[Body
záujmu]

Vyhľadáva body záujmu pre ich
nastavenie ako cieľ.

[Cieľ] Zobrazí ponuku Cieľ.
“Nastavenie cieľa” (strana
97)

[Zmenšiť] Zmenšenie mapy.
“Zmena mierky mapy”
(strana 92)

[Zväčšiť] Zväčšenie mapy.
“Zmena mierky mapy”
(strana 92)

[Zrušiť] Zruší navádzanie po trase.
[Trasa] Zobrazí sa obrazovka ponuky trasy.

“Ponuka trasy” (strana 100)

TYPY MAPY
Dostupné sú dva druhy máp: 2D a 3D.

OBSLUHA MAPY
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2D mapa (okrem Stredného východu)
2D mapa zobrazuje mapu v dvojrozmernom pro-
stredí podobnom ako cestná mapa.

Umiestnenie zobrazovaných ikon a informácií sa
môže líšiť v závislosti od konkrétnych modelov, tech-
nických parametrov a softvérových verzií.

Informácie na obrazovke:

➀ m Šípka a vzdialenosť:

Označuje smer k ďalšiemu bodu
navádzania a smer odbočenia na
nasledujúcom bode navádzania.

Ak je aktuálna pozícia vozidla mimo
komunikácie, môže sa namiesto
zobrazenia šípky ďalšej odbočky/

vzdialenosti otáčania zobraziť šípka
udávajúca smer k najbližšej ceste.

➁ Názov ďalšej ulice:

Zobrazuje názov ďalšej ulice počas
navádzania na trase.

➂ m Zemepisný bod:

Zobrazí polohu zemepisného bodu, kde sa
vozidlo zastaví, kým bude pokračovať
smerom ku koncovému cieľu. Nastaviť je
možné maximálne 20 zemepisných bodov.

➃ m Cieľ:

Označuje polohu koncového cieľa.

➄ Uložená poloha:

Zobrazuje polohy, ktoré sú uložené v
adresári.

“Uloženie polohy” (strana 110)

Ikony je možné zmeniť podľa vášho želania.

➅ mIndikátory upozornenia na
bezpečnostnú kameru (ak je súčasťou
výbavy):

Keď sa vozidlo priblíži k bezpečnostným
kamerám, zobrazí sa indikátor a
vzdialenosť ku kamere.

Nastavenie výstražného indikátora
bezpečnostnej kamery možno zmeniť.

“Nastavenia navigácie” (strana 119)

PBB0133X

Príklad
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➆ m Indikátor obmedzovača rýchlosti (ak je
súčasťou výbavy):

Zobrazí rýchlostné obmedzenie cesty, po
ktorej ide vozidlo.

Indikátor bliká, ak rýchlosť vozidla prekročí
limit.

Ak sa indikátor obmedzovača rýchlosti
nezobrazuje v jednotkách zvolených na
obrazovke nastavenia jednotiek (ak je
súčasťou výbavy), môže sa rýchlosť vo
zvolených jednotkách zobraziť pod
indikátorom obmedzovača rýchlosti.

Nastavenia indikátora obmedzovača
rýchlosti sa dajú meniť.

“Nastavenia navigácie” (strana 119)

➇ [m] (ak je súčasťou výbavy):

Dotykom ikony sa pripojíte k interaktívnej
hlasovej ponuke služieb NissanConnect.

“Pripojenie k interaktívnej hlasovej
ponuke” (strana 71)

➈ [m]:

Dotykom zobrazíte ponuku mapy.
“Obrazovka ponuky mapy” (strana
97)

➉ Indikátor odporúčaného jazdného pruhu:

Ak je trasa nastavená, môže byť
zobrazovaná šípka a odporúčaný jazdný
pruh v závislosti od cesty.

Modrá: Prvé odporúčanie

Biela: Sekundárne odporúčanie

Siva: Neodporúča sa

j11 Zostávajúca vzdialenosť k cieľu:

Označuje približnú zostávajúcu vzdialenosť
k cieľu alebo zemepisnému bodu. Tento
indikátor sa zobrazí, keď nastavíte cieľ
alebo zemepisný bod a začne sa
navádzanie po trase.

j12 Zostávajúci čas/čas príchodu:

Udáva zostávajúci čas k cieľu/
zemepisnému bodu alebo môže byť
nastavené zobrazenie predpokladaného
času príchodu. Tento indikátor sa zobrazí,
keď nastavíte cieľ alebo zemepisný bod a
začne sa navádzanie po trase.

Podľa svojho želania môžete vybrať
zobrazenie zostávajúceho času alebo času
príchodu.

“Predvoľba trasy” (strana 102)

j13 Ikona bezpečnostnej kamery (ak je
súčasťou výbavy):

Označuje, že na mieste, kde sa zobrazuje
táto ikona, sa nachádza bezpečnostná
kamera. Nastavenie ikony bezpečnostnej
kamery možno zmeniť.

“Nastavenia navigácie” (strana 119)

j14 Navrhovaná trasa:

Počas navádzania po trase je zobrazená
hrubou modrou čiarou.

j15 Názov ulice:

Zobrazuje názov ulice, po ktorej auto
momentálne prechádza.

j16 m Ikona vozidla:

Označuje aktuálnu polohu vozidla a smer,
ktorým vozidlo ide.

j17 Indikátor mierky:

Označuje mierku mapy.

j18 Indikátor stavu prijímania dopravných
informácií (ak je súčasťou výbavy):

Tento indikátor sa zobrazí v prípade, ak je
možné prijať dopravné informácie.

Dotykom zobrazíte obrazovku dopravných
informácií.

“Zobrazenie dopravných udalostí v
zozname” (strana 108)

[Premium Traffic] (ak je súčasťou výbavy):

Zobrazí sa, ak sú informácie Premium
Traffic (ak je súčasťou výbavy) aktívne a
informácie o premávke sú dostupné.

“Nastavenia dopravných informácií”
(strana 110)

[TMC] (ak je súčasťou výbavy):

Zobrazí sa, ak sú RDS-TMC (ak je súčasťou
výbavy) aktívne a informácie o premávke
sú dostupné.

“Nastavenia dopravných informácií”
(strana 110)
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j19 [m]:

Označuje smerové nastavenie mapy.

Dotykom zmeníte zobrazenie a orientáciu
mapy.

2D mapa (Pre Stredný východ)
2D mapa zobrazuje mapu v dvojrozmernom pro-
stredí podobnom ako cestná mapa.

Umiestnenie zobrazovaných ikon a informácií sa
môže líšiť v závislosti od konkrétnych modelov a
technických parametrov.

Informácie na obrazovke:

➀ m Šípka a vzdialenosť:

Označuje smer k ďalšiemu bodu
navádzania a smer odbočenia na
nasledujúcom bode navádzania.
Ak je aktuálna pozícia vozidla mimo
komunikácie, môže sa namiesto

PBB0109XZ

Príklad
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zobrazenia šípky ďalšej odbočky/
vzdialenosti otáčania zobraziť šípka
udávajúca smer k najbližšej ceste.

➁ Názov ďalšej ulice:

Zobrazuje názov ďalšej ulice počas
navádzania na trase.

➂ m Zemepisný bod:

Zobrazí polohu zemepisného bodu, kde sa
vozidlo zastaví, kým bude pokračovať
smerom ku koncovému cieľu. Nastaviť je
možné maximálne 20 zemepisných bodov.

➃ m Cieľ:

Označuje polohu koncového cieľa.

➄ Uložená lokalita:

Zobrazuje lokality, ktoré sú uložené v
adresári.

“Uloženie polohy” (strana 110)

Ikony je možné zmeniť podľa vášho želania.

➅ m Indikátor obmedzovača rýchlosti:

Zobrazí rýchlostné obmedzenie cesty, po
ktorej ide vozidlo.

Indikátor bliká a počuť pípanie, keď je
[Upozornenie na rýchlostný limit] zapnuté
[ZAP] a ak rýchlosť vozidla prekročí limit.
Nastavenia indikátora obmedzovača
rýchlosti sa dajú meniť.

“Nastavenia navigácie” (strana 119)

➆ [m]:

Dotykom zobrazíte ponuku mapy.
“Obrazovka ponuky mapy” (strana
97)

➇ [m] (ak je súčasťou výbavy): Dotykom
zobrazíte obrazovku režimu kompasu.

“Obrazovka režimu kompasu (pre
Stredný východ)” (strana 91)

➈ Zostávajúca vzdialenosť k cieľu:

Označuje približnú zostávajúcu vzdialenosť
k cieľu alebo zemepisnému bodu. Tento
indikátor sa zobrazí, keď nastavíte cieľ
alebo zemepisný bod a začne sa
navádzanie po trase.

➉ Zostávajúci čas/čas príchodu:

Udáva zostávajúci čas k cieľu/
zemepisnému bodu alebo môže byť
nastavené zobrazenie predpokladaného
času príchodu. Tento indikátor sa zobrazí,
keď nastavíte cieľ alebo zemepisný bod a
začne sa navádzanie po trase.
Podľa svojho želania môžete vybrať
zobrazenie zostávajúceho času alebo času
príchodu.

“Predvoľba trasy” (strana 102)

j11 Indikátor odporúčaného jazdného pruhu:

Ak je trasa nastavená, môže byť
zobrazovaná šípka a odporúčaný jazdný
pruh v závislosti od cesty.

Modrá: Prvé odporúčanie

Biela: Sekundárne odporúčanie

Sivá: Neodporúča sa

j12 Odporúčaná trasa:

Zobrazuje sa v žltom tučnom prevedení
počas navádzania po trase.

j13 Názov ulice:

Zobrazuje názov ulice, po ktorej auto
momentálne prechádza.

j14 m Ikona vozidla:

Označuje aktuálnu polohu vozidla a smer,
ktorým vozidlo ide.

j15 Indikátor mierky:

Udáva mierku mapy.

j16 [m]:

Označuje smerové nastavenie mapy.
Dotykom zmeníte zobrazenie a orientáciu
mapy.
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3D mapa
3D mapa zobrazuje mapu z vyvýšenej perspektívy. V
pohľade 3D mapy je ľahké rozpoznať obrázok cesty,
pretože poskytuje panoramatický pohľad na veľkú
vzdialenosť.

INFORMÁCIE:

3D mapa sa zobrazí vždy nahor aktuálnym smerom
dopredu.

Grafika budov
Grafické zobrazenie budov sa ukladá v údajoch ma-
py pre určité oblasti a môže byť zobrazované pri
priblížení mapy.

INFORMÁCIE:

V oblasti, kde je grafika budov uložená v údajoch
mapy, sa normálna mapa zobrazí aj v prípade, ak je
mapa priblížená.

5GB0764XZ

5GB0765XZ

2D grafika budov

5GB0831XZ

3D grafika budov
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Obrazovka režimu kompasu (pre
Stredný východ)
Režim kompasu môže byť užitočný takých oblas-
tiach ako sú púšte, kde nie sú cesty alebo pri kto-
rých údaje mapy nezahrňujú informácie o oblasti.
Tento režim pomáha vodičovi dostať sa do cieľa zo-
brazením aktuálnej polohy vozidla v strede mapy.

Dotykom položky [m] na obrazovke mapy prepne-
te na obrazovke režimu kompasu.

➀ Zemepisná šírka/dĺžka aktuálnej polohy

➁ Odhadovaný čas príchodu a vzdialenosť k
zemepisnému bodu/cieľu

➂ Zemepisná šírka/dĺžka zemepisného bodu/
cieľa

➃ Smer a Zostávajúci čas a vzdialenosť
vzdušnou čiarou do cieľa

➄ Odhadovaný čas príchodu k cieľu

➅ Aktuálna poloha vozidla a smer k
zemepisnému bodu/cieľu

Ak nebol nastavený žiadny cieľ, zobrazuje sa len ze-
mepisná šírka/dĺžka aktuálnej polohy.

INFORMÁCIE:

• Keď je režim kompasu aktívny, nebude navádza-
nie na trase poskytované.

• Dotykom položky [Vymazať] odstránite infor-
máciu o zemepisnom bode/cieľu. Po odstráne-
ní nemôže byť odstránená informácia obnove-
ná.

• Podrobnosti o tejto môžu byť upravené.

FARBA CESTY
Typy ciest sú odlíšené farbou.

Okrem Mexika:

Farba Typ cesty
Žltý a červený obrys Diaľnica
Červený alebo oranžový Hlavná cesta
Žltý alebo biely Úzka ulička

Pre Mexiko:

Farba Typ cesty
Tmavočervená Diaľnica
Svetlohnedá Hlavná cesta
Svetlozelená Cesta druhej triedy
Biela Miestna

komunikácia

Pre Tajvan:

Farba Typ cesty
Žltý a červený obrys alebo
červený

Diaľnica

Svetlohnedá Hlavná cesta
Biela Úzka ulička

PBB0002XZ
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POSÚVANIE MAPY
Mapa môže byť rolovaná ovládaním dotykového
panelu. Činnosti rolovania mapy môžu byť obme-
dzené počas jazdy.

Dotyk:

Keď sa dotknete bodu na mape, zobrazí sa krížový
ukazovateľ a dotknuté miesto sa nastaví ako stred
obrazovky.

Po posune mapy dotykom položky [m] na obra-
zovke mapy alebo stlačením tlačidla <MAP> zobra-
zíte aktuálnu polohu na obrazovke mapy.

Dlhý dotyk:

Dotknite sa smeru, kam sa chcete presunúť. Mapa
sa bude ďalej posúvať, kým sa dotýkate obrazovky.

Ťahanie:

Ťahaním obrazovky rolujete mapu.

Potiahnutie/rýchly pohyb prsta:

Ak chcete rýchlo rolovať obrazovku mapy, potiah-
nite alebo rýchlo pohnite prstom.

ZMENA MIERKY MAPY

Ak chcete zmeniť mierku mapy, dotknite sa položky
[Zmenšiť] alebo [Zväčšiť] na spúšťacom paneli.

Ďalšie operácie:

• Počas zobrazenia krížového ukazovateľa sa
môže lišta mierky zobraziť tak, že sa na mape
dotknete indikátora mierky.

Dotykom položky [m] alebo [m] na lište mier-
ky zmeňte mierku mapy počas zobrazenia lišty
mierky.

• Otáčaním <PUSH SOUND/m>/
<m/<ENTER SETTING> môžete tiež
zmeniť mierku mapy.

• Keď je zobrazený krížový ukazovateľ, priblíže-
ním alebo oddialením prstov na obrazovke ma-
py môžete zmeniť aj mierku mapy.

Voľné približovanie:

Otáčaním <PUSH SOUND/m>/
<m/<ENTER SETTING> zmeníte mierku
mapy, čím môžete nastaviť mierku normálne, alebo
sa tým môže aktivovať voľný zoom ( jemnejšie na-
stavenie mierky v menších krokoch).

“Nastavenia mapy” (strana 94)

INFORMÁCIE:

• Operácie priblíženia a oddialenie mapy prstami
počas jazdy môžu byť vypnuté.

• V závislosti od mierky mapy sa ikony doprav-
ných informácií nemusia zobrazovať na mape.

“Dopravné informácie na mape” (strana
109)

5GB0707XZ

5GB0767XZ
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NASTAVENIA MAPY
Nastavenie pre zobrazenie mapy sa realizuje z ponuky máp na displeji dotykovej obrazovky.

1. Dotknite sa položky [m] na obrazovke mapy aktuálnej polohy.

2. Dotknite sa položky [Nast. mapy].

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka ponuky Činnosť

[Duálne zobrazenie
mapy]

[2D mapa] Zobrazuje 2D mapu.

[Rozd.: 2D map.] Zobrazuje 2D mapu na ľavej aj pravej strane rozdelenej obrazovky. Môžete vidieť
rôzne mierky a nastavenia 2D máp súčasne.

[3D mapa] Zobrazuje 3D mapu.

[Rozd.: 3D map.] Zobrazuje 2D mapu na ľavej strane a 3D mapu na pravej strane rozdelenej
obrazovky.

[Info na ľav. strane] [Križovatka] Zobrazí zväčšené zobrazenie ďalšej križovatky na ľavej strane obrazovky počas
navádzania po trase.

[Zoznam odbočiek] Zobrazuje zoznam odbočiek na ľavej strane obrazovky, pokiaľ je nastavená trasa.

[ECO hod. jazdy] Na ľavej strane obrazovky zobrazuje vaše hodnotenie jazdného výkonu ECO.

[Celá mapa] Zobrazuje celú obrazovku mapy.

[Ikony na mape] Vyberte kategóriu ikon POI pre zobrazenie na obrazovke mapy.
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Položka ponuky Činnosť

[Viac nastavení]/
[Iné]

[Orientácia mapy] Pre orientáciu mapy si môžete zvoliť možnosť [Sever nahor] alebo [Smerovanie].
Položka [Orientácia mapy] je dostupná len pokiaľ je zobrazená 2D mapa.

[Dlhý dojazd] Poloha ikony vozidla je umiestnená o niečo nižšie ako stred obrazovky, aby sa
zobrazila širšia oblasť v smere jazdy. Dlhý dojazd je dostupný len vtedy, keď je
zobrazenie mapy v režime [Smerovanie].

[Nastav. rozd. mapy] [Orientácia mapy] Pre orientáciu mapy na ľavej strane rozdelenej obrazovky si môžete zvoliť možnosť
[Sever nahor] alebo [Smerovanie].

[Dlhý dojazd] Keď je táto položka zapnutá, poloha vozidla na ľavej obrazovke sa bude nachádzať
o niečo nižšie ako je stred obrazovky, aby bolo možné zobraziť širšiu oblasť v smere
jazdy.
Zobrazenie mapy s dlhým dojazdom je dostupné len v čase, keď je ľavá strana
rozdelenej obrazovky v režime [Smerovanie].

[Mierka mapy] Nastavenie mierky mapy ľavej obrazovky.

[Audio zobrazenie na mape] Zapína/vypína informácie o audio systéme zobrazované v hornej časti obrazovky
mapy.

[Farba mapy]/[Farba mapy] Nastavuje farbu mapy od [Štandardné], [Zvýrazniť cesty]/[Zvýrazniť cesty], [Zvýrazniť
text ]/[Zvýrazniť text ] a [Zvýrazniť dopravu]/[Zvýrazniť dopravu].

[Veľkosť textu na
mape]

[Veľká] Nastaví veľkosť písma textu zobrazeného na obrazovke mapy.

[Stredná]

[Malá]

[Vybrať text na
zobrazenie na mape]

[Názvy miest] Umožňuje zobrazovať názvy miest, zariadení a ciest na obrazovke mapy.

[Názvy zariadení]

[Názvy ciest]

[Informácie o posúvaní mapy] Je možné nastaviť zobrazenie informácií o lokalite, na ktorú umiestnite krížový
ukazovateľ posúvaním mapy.
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Položka ponuky Činnosť

[Viac nastavení]/
[Iné]

[Sledovacie body
zobrazené na
mape]

[Nahrať a zobraziť
sledovacie body na
mape]

Zapne alebo vypne zobrazenie sledovacích bodov trasy.

[Vzdial. medzi sled.
bodmi]

Volí interval medzi sledovanými bodmi.

[Vymazať trasu k
aktuálnej polohe]

Vymaže sledovacie body trasy k aktuálnej polohe.

[Malý krok priblíženia s voličom] Zapína/vypína funkciu voľného približovania. Keď je toto nastavenie zapnuté, je možné
nastaviť mierku v menších krokoch, ako v prípade bežného nastavovania mierky.

[Zobraziť všetky výjazdy z diaľnice na
trase]/[Zobraziť všetky výjazdy z diaľnice na
trase]

Zapína/vypína zobrazenie informácií o výjazde z diaľnice.

[Auto. Zobrazenie zoznam odbočiek na
diaľnici]/[Auto. zobrazenie zoznamu
odbočiek na diaľnici]

Automatické zobrazovanie zoznamu odbočiek pri jazde po diaľnici.

[Pri zmenšení sever hore] Keď je toto nastavenie zapnuté, orientácia mapy sa po zvolení najširšej mierky mapy
automaticky zmení na zobrazenie [Sever nahor].

[Späť na mapu] Späť na aktuálne miesto na mape.
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DOPRAVNÉ INFORMÁCIE NA MAPE
(ak sú súčasťou výbavy)
Dopravné informácie môžu byť viditeľné aj na ma-
pe.

“Dopravné informácie na mape” (strana 109)

OBRAZOVKA PONUKY MAPY
Položky [m] sa dotknite v čase zobrazenia obra-
zovky mapy aktuálnej polohy alebo obrazovky s po-
sunutou mapou a zobrazí sa ponuka príslušnej ob-
razovky.

Túto ponuku je možné použiť na rýchly prístup k
užitočným funkciám, ako napríklad k nastaveniu
cieľa alebo vyhľadaniu zaujímavých miest v blízkom
okolí.

Po nastavení cieľa môže systém poskytnúť navá-
dzanie po trase.

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI
Zobrazenie ponuky nastavenia cieľa
Existuje niekoľko spôsobov, ktoré možno použiť na
nastavenie cieľa. Vyberte želanú metódu pre vyhľa-
danie a nastavenie cieľa.

Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite položky
[Cieľ] na spúšťacom paneli.

Dostupnosť metód nastavenia cieľov sa líši v závis-
losti od modelov a špecifikácií a verzií softvéru. Po-
ložky zobrazené na obrazovke nemusia fungovať, v
závislosti od rozličných podmienok.

NASTAVENIE CIEĽA
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Dostupné metódy nastavenia cieľa:

Položka nastavenia Činnosť

[Zadajte POI/adresu] Vyhľadáva cieľ zadávaním adresy alebo názvu POI.

[Online vyhľadávanie] Túto funkciu môžete použiť, ak je vaše vozidlo vybavené jednotkou TCU (Telematická ovládacia
jednotka). Ak chcete používať túto funkciu, aktivujte online vyhľadávanie v časti [Možnosti] na
obrazovke s výsledkami vyhľadávania cieľa, ak je k dispozícii.

[Ísť domov] Vyhľadá trasu z aktuálnej polohy do predtým uloženej domovskej lokality.

[Adresa ulice] Vyhľadanie cieľa podľa adresy.

[Body záujmu (POI)] Vyhľadáva cieľ z rôznych kategórií.

[Adresár] Vyhľadáva cieľ v adresári vozidla.

[Centrum mesta]/[centrum mesta] Nastavuje centrum mesta ako cieľ.

[Križovatka] Nastaví križovatku ako destináciu.

[Posledné ciele] Vyhľadá cieľ spomedzi predchádzajúcich cieľov a predchádzajúceho východiskového bodu.

[Ísť do práce] Vyhľadáva trasu z aktuálnej polohy do predtým uloženej adresy do práce.

[Telefónne číslo] Vyhľadáva bod záujmu podľa telefónneho čísla.

[Ciele od Google] Nastaví miesto vyhľadané službou Google ako cieľ.

[Uložené trasy] Nastaví trasu z uložených údajov trasy.

[Podľa mapy] Vyhľadáva cieľ podľa mapy.

[Zemepisná šírka/dĺžka] Nastaví cieľ na základe zemepisnej šírky a dĺžky.

[Navigácia Door to Door]/[Navigácia Smartphone] Zapína alebo vypína navigáciu od dverí k dverám.
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POZNÁMKA:

Upozornenie na vyhľadávanie bodov záujmu:
Poloha a prevádzkové hodiny zariadení sa môžu
zmeniť, čo sa nemusí prejaviť v mapových úda-
joch. Z dôvodu zabezpečenia získania správnej
podpory si predtým, ako pôjdete do núdzového
zariadenia, tieto informácie dvakrát skontrolujte.
V opačnom prípade nemusíte získať núdzovú po-
moc, keď prídete do cieľa. Na obrazovke navigá-
cie sa zobrazí aj správa potvrdenia. Postupujte
podľa zobrazených pokynov a skontrolujte po-
žadované položky.

INFORMÁCIE:

• Po nastavení cieľa môžete polohu cieľa upraviť
a polohu uložiť do adresára atď.

“Možnosti pred spustením navádzania
po trase” (strana 99)

• Ciele možno zrušiť a upraviť/pridať.

“Ponuka trasy” (strana 100)

MOŽNOSTI PRED SPUSTENÍM
NAVÁDZANIA PO TRASE
Kým spustíte navádzanie po trase, vyberte ponuky
pre podrobnosti o trase na úpravu trasy, náhľad zo-
znamu odbočiek a uloženie trasy.

• [Start]:

Spustí navádzanie po trase k zvolenému cieľu.

• [Pridať k trase]:

Pridá lokalitu k predtým nastavenej trase.

• [Viac trás]:

Navrhne alternatívne trasy.

INFORMÁCIE:

Dotykom položky [1 typ]/[1typ] zobrazte alter-
natívnu trasu vypočítanú podľa podmienok vy-
hľadávania trasy vybraných v obrazovke nasta-
vení [Základný typ trasy].

“Predvoľba trasy” (strana 102)

Dotykom položky [3 typy]/[3typy] zobrazte al-
ternatívne trasy vypočítané podľa všetkých
troch podmienok vyhľadávania trasy ([Najrých-
lejšia], [EKO]/[Eko] a [Najkratšia]).

• [Zoz. odbočiek]:

Zobrazí podrobný zoznam odbočiek. Mapu
možno zobraziť a otočeniu sa vyhnúť doty-
kom bodu otáčania.

• [Zmeniť polohu]:

Zobrazí obrazovku mapy, kde je možné
upraviť polohu cieľa.

• [Viac možností...]:
Môžete si vybrať možnosti, ako je zobrazo-
vanie informácií o mieste a ukladanie miest/
trás.PBB0023XZ
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O NAVÁDZANÍ NA TRASE
Po nastavení trasy vyberte položku [Štart], aby sa
začalo navádzanie na trase.

Počas navádzania na trase vás systém bude navi-
govať cez navádzacie body pomocou vizuálneho a
hlasového navádzania.

VAROVANIE

• Vizuálne a hlasové navádzanie navigačným
systémom je len pre referenčné účely. Obsah
navádzania môže byť v závislosti od situácie
nevhodný.

• Pri jazde po navrhovanej trase dodržiavajte
všetky dopravné predpisy (napr. jednosmer-
ky).

“Navádzanie na trase” (strana 125)

Hlasové navádzanie počas navádzania
na trase
Základy hlasového navádzania:

Hlasové navádzanie oznamuje, ktorým smerom je
potrebné odbočiť, keď sa blížite ku križovatke, na
ktorej je potrebné odbočiť.

INFORMÁCIE:

• Môže dôjsť k prípadom, kde sa hlasové navá-
dzanie nebude zhodovať so skutočnými pod-
mienkami na ceste. Môže k tomu dôjsť kvôli nez-
hodám medzi skutočnými cestnými informáci-
ami a informáciami v údajoch máp alebo to
môže byť aj z dôvodu rýchlosti vozidla.

• V prípade, že sa hlasové navádzanie nezhoduje
so skutočnými cestnými podmienkami, postu-
pujte podľa informácií získaných z dopravného
značenia alebo pozorovaných na ceste.

• Keď sa blížite k bodu navádzania (križovatka
alebo roh ulice) alebo k cieľu/zemepisnému bo-
du počas navádzania na trase, hlasové navá-
dzanie vám oznámi zostávajúcu vzdialenosť
a/alebo smer odbočenia. Hlasové navádzanie
zopakujte stlačením a podržaním tlačidla
<MAP>.

PONUKA TRASY

VAROVANIE

Pred upravením podmienok trasy vždy vozidlo
zastavte na bezpečnom mieste. Upravovanie
podmienok trasy počas jazdy môže spôsobiť
nehodu.

Počas navádzania na trase je možné upravovať
podmienky trasy a overovať informácie o trase. Pod-
mienky trasy nastavte podľa vášho osobného žela-
nia.

Stlačte tlačidlo <MAP>, ak je cieľ nastavený, a po-
tom sa dotknite položky [Trasa] na spúšťacom pa-
neli.

Zobrazí sa obrazovka ponuky trasy.

NAVÁDZANIE NA TRASE
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Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka ponuky Výsledok

[Zrušiť trasu] Zruší aktuálne navádzanie po trase.

[Zoznam odbočiek] Zobrazuje podrobnosti o odporúčanej trase.

[Obchádzka] Je možné vypočítať obchádzku so špecifikovanou dĺžkou.

[Nastavenia trasy] Nastaví podmienky vyhľadávania trasy.

[Prepočítať] Znovu manuálne vyhľadáte trasu po zmene podmienky vyhľadávania atď. a vyvoláte vypočítanie trasy
systémom.

[Zobraziť cieľ] [Zmeniť polohu] Zobrazí obrazovku mapy, kde je možné upraviť polohu cieľa.

[Bod. záujmu v okolí] Vyhľadávanie zaujímavých miest v blízkosti cieľa, ako sú reštaurácie, čerpacie stanice atď. Poloha sa dá
nastaviť ako cieľ alebo zemepisný bod.

[Uložiť polohu] Uloží cieľ do adresára.

[Upraviť/pridať do trasy] K nastavenej trase je možné pridať cieľ alebo zemepisný bod alebo je možné upraviť cieľ alebo zemepisný bod.

[Nastavenia navigácie] Prispôsobiť môžete rôzne nastavenia navádzania.

[Uložiť trasu] Môžete uložiť aktuálnu trasu (cieľ a zemepisné body). Uložiť môžete maximálne 10 trás. Uložené trasy je možné
poľahky vyvolať na neskoršie použitie. Uložená trasa obsahuje iba informácie o polohe, nie samotnú trasu.
Trasa sa môže líšiť v závislosti od dopravných informácií (ak sú súčasťou výbavy) alebo iných podmienok.

[Posúvanie mapy] Zobrazuje aktuálnu obrazovku mapy, ktorá sa dá rolovať pre potvrdenie polohy cieľa, zemepisných bodov,
trasy atď.

[Simulácia] Simuluje navádzanie po trase. Táto funkcia ponúka detailné zobrazenie trasy s hlasovým navádzaním.
Dostupné sú nasledovné operácie:

[m]: Pozastaví simuláciu.

[m]: Obnoví simuláciu.

[m]: Ukončí simuláciu.

[m]: Urýchli prehrávanie. K dispozícii sú 4 úrovne nastavenia rýchlosti.

[m]: Spomalí rýchlosť prehrávania. K dispozícii sú 4 úrovne nastavenia rýchlosti.
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PREDVOĽBA TRASY

Je možné nastaviť podmienky vyhľadávania trasy.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Predvoľba trasy].

3. Dotknite sa položky, ktorú chcete nastaviť.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka nastavenia Činnosť
[Základný typ
trasy]

[Najrýchlejšia trasa] Uprednostňuje použitie najrýchlejšej trasy.
[Úspora energie] Uprednostňuje trasu, ktorá využíva menej energie.
[Najkratšia vzdialenosť] Prioritu poskytuje najkratšej trase.

Trasa nemusí byť najkratšou trasou, pretože systém z bezpečnostných dôvodov uprednostňuje
cesty, po ktorých sa ľahko jazdí.

[Iné voľby trasy] [Minimalizovať diaľnice]/[Minimalizovať diaľnicu] Minimalizuje použitie diaľnic.
[Minimalizovať spoplatnené cesty]/[Minimalizovať
spoplatnené cesty]

Minimalizuje použitie platených ciest.

[Použiť cesty s čas.
obmedz.]

[Použiť inf. o obmedzeniach] Vypočíta trasu so zohľadnením informácií o časovom obmedzení.
[Nepoužiť inf. o obmedz.] Vypočíta trasu bez zohľadnenia informácií o časovom obmedzení.
[Vyhnúť sa] Vypočíta trasu, ktorá zabraňuje využívaniu ciest s časovými obmedzeniami.

[Cesty so sezón.
obmedz.]

[Použiť inf. o obmedzeniach] Vypočíta trasu so zohľadnením informácií o sezónnom obmedzení.
[Nepoužiť inf. o obmedz.] Vypočíta trasu bez zohľadnenia informácií o sezónnom obmedzení.
[Vyhnúť sa] Vypočíta trasu, ktorá zabraňuje využívaniu ciest so sezónnymi obmedzeniami.

[Použiť dopravné
informácie]

[Automaticky] Vypočíta trasu s automatickým zohľadnením dopravných informácií.
[Prijať] V prípade dopravnej zápchy alebo nehody sa pred výpočtom zobrazí obrazovka potvrdenia.
[VYP] Vypočíta trasu bez zohľadnenia dopravných informácií.

[Použiť nast. oblasti, ktorej sa vyhnúť] Ak je zapnuté, systém vylúči predbežne definované oblasti vyhnutia.
[Použiť trajekty] Zahrňuje použitie trajektov.
[Použiť autovlaky] Zahrnie použitie vlakov prepravujúcich autá.
[Použiť nespevnené cesty] Zahrnie použitie nespevnených ciest.
[Použiť vyhradené jazdné pruhy] Zahrnie použitie HOV pruhov ciest.
[Použiť naučené trasy] S pomocou technológie učenia sa používa cesty, po ktorých jazdíte najčastejšie.
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Položka nastavenia Činnosť
[Prispôsobiť viac
trás]/
[Prispôsobiť viac
trás]

[3 typy ]/[ 3typy] Vypočíta 3 typy trasy pri potvrdení iných trás.
[1 typ]/[1typ] Vypočíta trasy podľa podmienok vyhľadávania trasy vybraných v obrazovke nastavení [Základný

typ trasy].
“Predvoľba trasy” (strana 102)

[Odhadovaný čas] [Cieľ] Zobrazuje odhadovaný čas príchodu alebo zostávajúci čas jazdy do cieľa počas navádzania po
trase.

[Trasový bod] Zobrazuje odhadovaný čas príchodu alebo zostávajúci čas jazdy do zemepisného bodu počas
navádzania po trase.

[Čas zobrazený na
mape]

[Očakávaný čas príchodu] Zobrazuje odhadovaný čas príchodu.
[Zostávajúci čas] Zobrazuje zostávajúci čas jazdy.

INFORMÁCIE:

• K [Nastavenia trasy] sa môžete dostať aj z obra-
zovky ponuky trasy.

• Ak sa vozidlo výrazne odkloní od navrhovanej
trasy, systém vypočíta novú trasu.

• Informácie o zápchach (ak sú súčasťou výbavy)
zobrazené na obrazovke mapy nepredstavujú
štatistické dopravné informácie.

• Ak je zvolená funkcia [Nepoužiť inf. o obmedz.]
pre nastavenie [Použiť cesty s čas. obmedz.],
systém vypočítava trasu bez zohľadnenia na-
riadení týkajúcich sa dňa v týždni alebo času.
Preto navrhovaná trasa môže zahŕňať cestu,
ktorá podlieha dopravným nariadeniam týkajú-
cim sa dňa v týždni alebo času. Počas jazdy po
trase vždy dodržiavajte dopravné predpisy bez
ohľadu na to, či je funkcia [Použiť cesty s čas.
obmedz.] zapnutá alebo vypnutá.

• Systém realizuje výpočet tak, aby znížil čas po-
trebný na prejazd celej trasy od začiatku až po
cieľ. Ak neexistujú vhodné trasy, systém vás mô-
že zaviesť na trasu s výskytom zápchy, namies-
to trasy, ktorá vedie na obchádzku.

• Systém vás nemusí zaviesť na obchádzku, ak
dôjde k uzavretiu dopravy alebo zápche ďaleko
od aktuálnej polohy.
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OPAKOVANÉ PREPOČÍTANIE TRASY
Trasu je možné znovu vyhľadať manuálne po zme-
ne podmienky vyhľadávania atď.

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Prepočítať]. Zobrazí sa hlá-
senie a trasa sa opakovane prepočíta.

3. Dotknite sa položky [Štart] alebo v prípade po-
treby vykonajte iné operácie.

“Možnosti pred spustením navádzania po
trase” (strana 99)

INFORMÁCIE:

• Keď ste na trase nastavili zemepisný bod, sys-
tém bude vyhľadávať len jednu trasu aj napriek
vykonaniu prepočítania.

• Keď sa vozidlo odkloní od navrhovanej trasy, au-
tomaticky sa znovu vyhľadá trasa z aktuálneho
miesta k cieľu prostredníctvom funkcie auto-
matického prepočítania trasy.

ÚPRAVA TRASY

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Upraviť/pridať do trasy].

3. Upravte nasledujúce nastavenia a dotknite sa
položky [Vypočítať].

Dostupné nastavenia

➀ [Pridať cieľ]:

Dotykom pridajte nový cieľ.

➁ Aktuálny cieľ:

Dotykom upravíte alebo vymažete cieľ.
“Úprava/odstránenie cieľa alebo
zemepisného bodu” (strana 105)

➂ Kritériá na výpočet trasy k cieľu/
zemepisnému bodu:

Dotykom zmeníte podmienky na výpočet
trasy.

“Zmena podmienok prepočtu trasy”
(strana 105)

➃ [Pridať trasový bod]:

Dotykom pridajte medzicieľ.
“Nastavenie cieľa alebo
zemepisného bodu” (strana 105)

➄ Aktuálny zemepisný bod:

Dotykom upravíte alebo vymažete
zemepisný bod.

“Úprava/odstránenie cieľa alebo
zemepisného bodu” (strana 105)

➅ [Vypočítať]:

Po úprave trasy dotykom prepočítate trasu
s novými podmienkami.

PBB0105XZ
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Nastavenie cieľa alebo zemepisného
bodu
K nastavenej trase je možné pridať cieľ alebo zeme-
pisný bod. Okrem jedného cieľa je možné nastaviť
až 20 zemepisných bodov.

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Upraviť/pridať do trasy].

3. Dotknite sa položky [Pridať cieľ] alebo [Pridať tra-
sový bod].

INFORMÁCIE:

Ak zvolíte položku [Pridať cieľ], aktuálny cieľ sa
zmení na trasový bod.

4. Nastavte cieľ alebo zemepisný bod. Spôsob hľa-
dania zemepisného bodu je rovnaký ako ten pre
cieľ.

“Nastavenie cieľa” (strana 97)

5. Dotykom položky [Pridať k trase] pridajte polohu
do trasy.

6. Informácie o trase so zvolenou polohou sa pri-
dajú do trasy. Podľa potreby nastavte podmien-
ky výpočtu trasy.

“Zmena podmienok prepočtu trasy” (stra-
na 105)

7. Dotykom položky [Vypočítať] potvrdíte zmenu
trasy. Trasa sa prepočíta.

INFORMÁCIE:

Predchádzajúca trasa sa automaticky odstráni.

Úprava/odstránenie cieľa alebo
zemepisného bodu
Nastavený cieľ alebo zemepisný bod je možné upra-
viť alebo odstrániť.

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Upraviť/pridať do trasy].

3. Dotknite sa už nastaveného cieľa alebo zeme-
pisného bodu.

4. Dotykom upravte nasledujúce nastavenia:

Dostupné nastavenia

• [Vymazať]:

Zvolený cieľ alebo zemepisný bod môžete
odstrániť.

• [Zmeniť poradie]:

Poradie už nastaveného cieľa a zemepisných
bodov môžete zmeniť.

• [Presunúť cieľ]/[Presunúť cieľ]:

Polohu cieľa alebo zemepisného bodu mô-
žete upraviť posúvaním krížového kurzora po
mape na displeji dotykovej obrazovky.

5. Ak chcete zmenu aplikovať, dotknite sa položky
[Vypočítať].

INFORMÁCIE:

Ak je cieľ odstránený, bude navádzanie na trase zru-
šené.

Zmena podmienok prepočtu trasy
Každá časť trasy medzi cieľovými bodmi môže mať
rozličné podmienky prepočtu trasy.

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Upraviť/pridať do trasy].

3. Dotknite sa podmienky trasy zobrazenej na žela-
nej časti trasy do cieľa alebo zemepisného bodu.

4. Dotknite sa želanej podmienky.

“Predvoľba trasy” (strana 102)

Podmienky sa zmenia a zobrazenie sa vráti na
obrazovku úpravy trasy.

5. Ak chcete zmenu aplikovať, dotknite sa položky
[Vypočítať].

INFORMÁCIE:

Prepočítaná trasa nemusí byť najkratšou možnou
trasou, pretože systém z bezpečnostných dôvodov
uprednostňuje cesty, po ktorých sa ľahko jazdí.
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Zmena poradia cieľa a zemepisných
bodov
Poradie už nastaveného cieľa a zemepisných bo-
dov môžete zmeniť.

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Upraviť/pridať do trasy].

3. Dotknite sa už nastaveného cieľa alebo zeme-
pisného bodu.

4. Dotknite sa položky [Zmeniť poradie].

5. Dotknutím sa želaného cieľa alebo zemepisného
bodu nahradíte predtým zvolený cieľ alebo ze-
mepisný bod.

6. Ak chcete zmenu aplikovať, dotknite sa položky
[Vypočítať].

5GB0802XZ
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NASTAVENIA NAVÁDZANIA

Pre úpravu informácií navádzania poskytovaných systémom sú k dispozícii rôzne nastavenia.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Nastavenia navigácie].

3. Dotknite sa položky, ktorú chcete nastaviť.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka nastavenia Činnosť

[Hlasitosť navigácie] Upravuje hlasitosť hlasového navádzania.

[Hlas navigácie] Aktivuje alebo deaktivuje hlasové navádzanie.

[Dopravná informácia] Aktivuje alebo deaktivuje oznamy o stave dopravy.
Keď sa aktivuje táto položka, systém poskytne oznam o dopravnej informáciách alebo udalostiach na trase.
Indikátor sa rozsvieti, ak sa aktivuje dopravné oznámenie.

[Sprievodca pre mýtnu stanicu] Aktivuje alebo deaktivuje funkciu upozornenia o tom, že sa vozidlo blíži k mýtnej stanici.

INFORMÁCIE:

• K [Nastavenia navigácie] sa môžete dostať aj z obrazovky ponuky trasy.

“Ponuka trasy” (strana 100)

• Aj keď je funkcia [Dopravné hlásenie] zapnutá, dopravné informácie nie sú oznamované v oblasti, kde nie sú dopravné informácie vysielané.

• Hlasitosť navádzania môžete nastaviť aj otočením <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> na ovládacom paneli alebo stlačením <m> na
volante počas hlasového navádzania.
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V tomto systéme sú k dispozícii dva typy doprav-
ných informácií, RDS-TMC (rádiový dátový systém -
kanál dopravných správ) (ak je súčasťou výbavy) a
informácie Premium Traffic (ak je súčasťou výbavy).

Ak chcete aktivovať RDS-TMC (ak je súčasťou výba-
vy), nastavte položku [Použiť funkciu Premium Traf-
fic] (ak je súčasťou výbavy) na vypnuté.

Ak chcete aktivovať informácie Premium Traffic, za-
pnite [Použiť funkciu Premium Traffic].

“Nastavenia dopravných informácií” (strana
110)

FUNKCIA RDS-TMC (ak je súčasťou
výbavy)
Navigačný systém prijíma dopravné informácie z
dostupných zdrojov a umožňuje vysielanie RDS-
TMC, ktoré zaručí najlepšie možné smerovanie. Vy-
sielanie RDS-TMC prijíma vyhradený FM tuner, aby
bolo možné počúvať rádio aj počas príjmu informá-
cií o cestnej premávke. Dopravné informácie je mož-
né zobrazovať len v oblastiach, kde sa vysiela RDS-
TMC. Dopravné informácie nie sú v niektorých ob-
lastiach dostupné.

ZOBRAZENIE PREMIUM TRAFFIC (ak
sú súčasťou výbavy)
Informácie o dopravnej situácii v reálnom čase mož-
no získať aj z informácií Premium Traffic s vyšším
pokrytím ciest.

Typy udalostí zobrazených na obrazovke sú rovna-
ké ako informácie RDS-TMC (ak je súčasťou výbavy).

Informácie Premium Traffic sú dostupné zapnutím
funkcie [Použiť funkciu Premium Traffic] a zapoje-

ním zariadenia Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy) alebo
pripojením smartfónu cez sieť Wi-Fi alebo cez TCU
(Telematickú ovládaciu jednotku) (ak je súčasťou vý-
bavy).

“Nastavenia dopravných informácií” (strana
110)

ZOBRAZENIE DOSTUPNÝCH
DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ
Zobrazenie dopravných udalostí v
zozname
1. Stlačte tlačidlo <MENU> a potom sa dotknite po-

ložky [Info] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Informácie o doprave] alebo
[Premium Traffic]. Zobrazí sa zoznam dostupných
typov informácií.

Dostupné
položky

Funkcia

[Zobraziť
dopravu na
trase]

Zobrazí zoznam dopravných
informácií nájdených na trase z
aktuálnej polohy vozidla do cieľa.
Dostupné sú len v čase
nastavenia trasy.

[Informácie o
doprave v
okolí]

Zobrazí zoznam dostupných
dopravných informácií v okolí
aktuálnej polohy vozidla.

INFORMÁCIE:

[Informácie o doprave] alebo [Premium Traffic] sú
k dispozícii iba vtedy, ak sú prijímané informácie
o doprave.

3. Dotknite sa želanej položky. Zobrazí sa zoznam
dostupných udalostí.

4. Dotykom udalosti v zozname sa vám zobrazia
podrobné informácie a mapa. Dotykom položky
[Vyhnúť sa] vyhľadáte alternatívnu trasu.

Zobrazenie naliehavých dopravných
informácií
Keď sa v okolí aktuálnej polohy vozidla rozpozná
naliehavá dopravná udalosť, na displeji dotykovej
obrazovky sa automaticky zobrazí hlásenie s hlaso-
vým oznamom.

Toto hlásenie obsahuje ikonu, typ udalosti, informá-
cie o udalosti a priamu vzdialenosť od aktuálnej po-
lohy udalosti.

INFORMÁCIE:

• Keď existuje niekoľko naliehavých udalostí, zo-
brazí sa udalosť s najkratšou vzdialenosťou od
aktuálnej polohy vozidla.

5GB0811XZ
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• Ak sa naliehavá udalosť nachádza na odporú-
čanej trase a identifikuje sa obchádzka, keď sa
vozidlo priblíži k bodu obchádzky, zobrazí sa ob-
razovka s oznámením o trase obchádzky.

Dopravné informácie na mape
Informácie o doprave sú zobrazované na obrazov-
kách s mapou 2D a 3D.

Informácie na obrazovke

➀ Podmienky na cestách:

Plynulá premávka Zelená
Pomalá premávka Žltá
Hustá premávka Červená
Cesta a uzatvorená a
na úseku je závažná
dopravná udalosť

Oranžové a biele pruhy

Tvorba kolón Oranžová

➁ Ikona dopravných informácií:

Ak trasa nebola nastavená, všetky ikony
dopravných informácií na mape sa
zobrazia sivou farbou. Ak trasa už bola
nastavená, všetky ikony na trase sa
zobrazia farebne a ikony mimo trasy sa
zobrazia sivou farbou.

Okrem Mexika:

m
Stojatá premávka

m
Pomalá premávka

m
Plynulá premávka

m
Úsek uzatvorený

m
Nehoda

m
Roadworks

m
Úzke jazdné pruhy

m
Všetky ostatné udalosti

Pre Mexiko:

m
Zápcha

m
Pomalá premávka

m
Plynulá premávka

m
Cesta uzatvorená

m
Nehoda

m
Práce na ceste

m Úzke jazdné pruhy

m Všetky ostatné udalosti

➂ Zostávajúca vzdialenosť a čas:

Zostávajúca vzdialenosť a čas k cieľu
vypočítané s ohľadom na dopravné
informácie na trase.

Môžete vybrať, či sa bude zobrazovať
zostávajúci čas do cieľa alebo odhadovaný
čas príchodu do cieľa.

“Predvoľba trasy” (strana 102)

5GB0795XZPríklad
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➃ Indikátor dopravy:

TMC (ak je súčasťou výbavy)

Zobrazuje sa, keď je k dispozícii RDS-TMC.

Premium Traffic (ak je súčasťou výbavy)

Zobrazuje sa, keď sú k dispozícii informácie
Premium Traffic.

INFORMÁCIE:

Ikony dopravy sú zobrazované s úrovňou mierky v
rozsahu 15 m (1/64 míle) - 12,5 km (7,5 míľ). Niektoré
ikony dopravy sú zobrazované len na mapách s vyš-
šou úrovňou detailu.

NASTAVENIA DOPRAVNÝCH
INFORMÁCIÍ
Nastavenia funkcií týkajúcich sa dopravných infor-
mácií sa dajú zmeniť.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke
menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Nastavenia inf. o doprave].

3. Dotknite sa želaného nastavenia. Rozsvieti sa in-
dikátor pre zvolené nastavenie.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky nastavenia

• [Použiť Premium Traffic]:

Zapína alebo vypína informácie Premium Traffic
(ak je súčasťou výbavy).

• [Prispôsobiť zobrazenie dopravy]:

Vyberie, ktoré typy dopravných nehôd (napr. ha-
vária) sa zobrazia na obrazovke mapy.

INFORMÁCIE:

• Funkcia [Použiť funkciu Premium Traffic] nemu-
sí byť k dispozícii v závislosti od modelov, špeci-
fikácií a verzií softvéru.

• K položke [Nastavenia inf. o doprave] sa dá do-
stať aj z aktuálnej polohy v obrazovke mapy.

• Aj pri vypnutí funkcii [Dopravné hlásenie] nie je
navádzanie na trase ovplyvnené. Tiež nebude
vypnuté hlásenie tiesňových informácií.

“Nastavenia navádzania” (strana 107)

ULOŽENIE POLOHY
Často navštevované polohy môžete uložiť do adre-
sára. Uložené adresy je možné jednoducho získať a
nastaviť ako cieľ alebo zemepisný bod. Adresár do-
káže uložiť až 200 polôh.

Uloženie domovskej polohy alebo
adresy do práce
Domovskú polohu alebo adresu do práce môžete
uložiť v systéme.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke
menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár].

3. Dotknite sa položky [Pridať domovskú polohu]
alebo [Pridať adresu do práce].

4. Polohu nastavte dotknutím sa príslušného spô-
sobu. Pozrite si spôsoby vyhľadávania používa-
né na nastavenie cieľa.

“Nastavenie cieľa” (strana 97)
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5. Dotknite sa [OK].

6. Zobrazí sa správa a adresa lokality sa uloží do
adresára.

7. Podľa potreby nastavte upravte obsah uloženej
položky. Na potvrdenie sa dotknite položky [OK].

“Úprava uloženej polohy” (strana 114)

INFORMÁCIE:

Ak sa na obrazovke cieľa dotknete položky [Ísť do-
mov (Uložiť polohu)] alebo [Ísť do práce (Uložiť polo-
hu)] pričom domovská poloha alebo adresa do prá-
ce ešte neboli uložené, systém zobrazí správu s
otázkou, či chcete uložiť domovskú polohu alebo
adresu do práce. Dotykom položky [Áno] uložíte do-
movskú polohu alebo adresu do práce.

Uloženie polohy vyhľadávaním
Poloha sa dá uložiť vyhľadaním rôznymi spôsobmi.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke
menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár].

3. Dotknite sa položky [Uložené adresy].

4. Dotknite sa položky [Pridať nový].

5. Polohu nastavte dotknutím sa príslušného spô-
sobu. Pozrite si spôsoby vyhľadávania používa-
né na nastavenie cieľa.

“Nastavenie cieľa” (strana 97)

6. Dotknite sa [OK].

7. Zobrazí sa správa a adresa lokality sa uloží do ad-
resára.

8. Podľa potreby nastavte upravte obsah uloženej
položky. Na potvrdenie sa dotknite položky [OK].

“Úprava uloženej polohy” (strana 114)

INFORMÁCIE:

• Keď sa poloha uloží do položky [Uložené adre-
sy], môžete použiť [Adresár] na vyhľadanie po-
lohy.

• Po uložení 200 polôh nebude možné uložiť no-
vú oblasť, kým jednu aktuálne uloženú polohu
neodstránite.

Uloženie polohy posunutím mapy
1. Presuňte sa na želanú polohu na mape a dot-

knite sa položky [m] na displeji dotykovej obra-
zovky.

2. Dotknite sa položky [Uložiť polohu]. Zobrazí sa
správa.

3. Na mape sa zobrazí ikona predstavujúca ulože-
nú polohu. Stlačením tlačidla <MAP> sa vrátite
na obrazovku mapy aktuálnej polohy.

5GB0792XZ
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ULOŽENIE TRASY
Uložiť môžete maximálne 10 vypočítaných trás. Ulo-
žené trasy je možné jednoducho vyvolať a nastaviť
ako navrhnutú trasu.

Trasa musí mať aspoň jeden zemepisný bod, aby
mohla byť uložená.

1. Stlačte tlačidlo <MAP> a potom sa dotknite po-
ložky [Trasa] na spúšťacom paneli.

2. Dotknite sa položky [Uložiť trasu]. Zobrazí sa
správa potvrdenia. Po vyžiadaní dotykom vyber-
te položku [Áno] a aktuálna trasa sa uloží.

INFORMÁCIE:

• Na uloženie trasy je potrebné nastaviť najmenej
1 medzicieľ.

• Uložená trasa obsahuje len polohy (cieľ a zeme-
pisné body) a podmienky výpočtu trasy, nie sa-
motnú trasu.

• Trasa sa uloží na prvé voľné číslo pozície v zo-
zname uložených trás.

• Keď je v adresári už uložených 10 trás, ďalšiu
trasu nemožno uložiť, kým jednu z trás neod-
stránite.

“Vymazanie uloženej položky” (strana
117)

ULOŽENIE OBLASTI VYHNUTIA
Oblasť vyhnutia je možné uložiť. Oblasť vyhnutia je
oblasť, ktorú môžete vylúčiť z trasy, ako napríklad
cesta, ktorá je vždy preplnená. Po uložení oblastí
vyhnutia systém tieto oblasti počas výpočtu trasy
vylúči. Uložiť môžete až 10 oblastí vyhnutia.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke
menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár].

3. Dotknite sa položky [Oblasť, ktorej sa chcete vy-
hnúť].

4. Dotknite sa položky [Pridať nový].

Polohu vyhľadajte dotknutím sa príslušného
spôsobu.

“Nastavenie cieľa” (strana 97)

5. Dotknite sa [OK].

6. Podľa potreby upravte informácie o oblasti vy-
hnutia.

“Úprava oblasti vyhnutia” (strana 117)

7. Dotykom položky [OK] uložte informácie o oblasti
vyhnutia.

INFORMÁCIE:

Uložiť môžete maximálne 10 oblastí vyhnutia. Po
uložení 10 oblastí vyhnutia nebude možné novú ob-
lasť vyhnutia dovtedy, pokým jednu aktuálne ulo-
ženú oblasť vyhnutia neodstránite.

“Vymazanie uloženej položky” (strana 117)

PBB0100XZ
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ÚPRAVA ULOŽENÝCH INFORMÁCIÍ
Položky uložené v systéme sa dajú upraviť.

Úprava uloženej polohy
1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár].

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Položka nastavenia Činnosť

[Domovská
poloha]*

[Upraviť] [Zobraziť ikonu na mape] Zobrazenie ikonu domu na mape.

[Ikona] Vyberie ikonu domu v želanom dizajne.

[Zvuk] Nastavuje typ alarmu, ktorý znie, keď sa vozidlo blíži k domu.

[Smer] Nastavuje, aby znel alarm, keď sa priblížite z určeného smeru.

[Vzdialenosť] Nastavuje alarm, ktorý bude znieť, keď sa priblížite do určenej vzdialenosti od
domu.

[Telefónne číslo]/[Telefónne č.] Ukladá domáce telefónne číslo.

[Zmeniť polohu] Nastaví uloženú polohu domu.

[Vymazať] Vymaže uloženú polohu domu.

[OK] Potvrdí a uloží upravené údaje o dome.
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Položka nastavenia Činnosť

[Adresa do
práce]*

[Upraviť] [Zobraziť ikonu na mape] Zobrazí ikonu práce na mape.

[Ikona] Vyberie ikonu práce v želanom dizajne.

[Zvuk] Nastavuje typ alarmu, ktorý znie, keď sa vozidlo blíži k práci.

[Smer] Nastavuje, aby znel alarm, keď sa priblížite z určeného smeru.

[Vzdialenosť] Nastavuje alarm, ktorý bude znieť, keď sa priblížite do určenej vzdialenosti od
práce.

[Telefónne číslo]/[Telefónne č.] Ukladá pracovné telefónne číslo.

[Zmeniť polohu] Upraví uloženú adresu do práce.

[Vymazať] Vymaže uloženú adresu do práce.

[OK] Potvrdí a uloží upravené údaje o práci.
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Položka nastavenia Činnosť

[Uložené
adresy]

[Triediť] [Podľa čísla] Usporiada uložené polohy.

[Podľa názvu]

[Podľa ikony]

[Podľa skupiny]

[Pridať nový] Pridá novú polohu.
“Uloženie polohy vyhľadávaním” (strana 111)

Zoznam
uložených
polôh

[Upraviť] [Zobraziť ikonu na mape] Zobrazuje ikonu uloženej polohy na mape.

[Názov] Zaregistruje názov záznamu.

[Hlasová značka] Zaregistruje hlasovú značku pre záznam, ktorá umožňuje záznam použiť v
Systéme rozpoznávania hlasu (ak je súčasťou výbavy).

[Ikona] Vyberie ikonu pre položku.

[Zvuk] Nastavuje typ alarmu, ktorý znie, keď sa vozidlo blíži k polohe.

[Smer] Nastavuje, aby znel alarm, keď sa priblížite z určeného smeru.

[Vzdialenosť] Nastavuje alarm, ktorý bude znieť, keď sa priblížite do určenej vzdialenosti od
polohy.

[Telefónne číslo]/[Telefónne
č.]

Zaregistruje číslo telefónu pre polohu.

[Skupina] Zaregistruje skupinu záznamu.

[Čísla záznamov] Zaregistruje číslo záznamu pre polohu.

[Zmeniť polohu] Upraví informácie o uloženej polohe.

[Vymazať] Vymaže informácie o uloženej polohe.

[OK] Potvrdí a uloží upravené údaje o uloženej polohe.

*: Keď domovská poloha alebo adresa do práce nebola uložená, zobrazí sa položka [Pridať domovskú polohu] alebo [Pridať adresu do práce] a domovskú polohu
alebo adresu do práce je možné uložiť z ponuky.
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Úprava uloženej trasy
1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke

menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár].

3. Dotknite sa položky [Uložené trasy].

4. V zozname sa dotknite želanej uloženej trasy. Zo-
brazí sa obrazovka nastavení uložených trás.

Položka
nastavenia

Činnosť

[Premenovať] Zmení názov uloženej trasy.
[Nahradiť] Uloženú trasu prepíše na

aktuálnu trasu.
[Vymazať] Vymaže uloženú trasu.
[OK] Použije upravené nastavenia.

Úprava oblasti vyhnutia
1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke

menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár] a potom položky
[Oblasť, ktorej sa chcete vyhnúť].

3. V zozname sa dotknite želanej oblasti vyhnutia.
Zobrazí sa obrazovka nastavení oblasti vyhnutia.

Položka
nastavenia

Činnosť

[Premenovať] Zmení názov oblasti vyhnutia.
[Zmeniť
polohu]

Upravuje polohu oblasti
vyhnutia.

[Zmeniť veľkosť
oblasti]

Upravuje veľkosť oblasti
vyhnutia.

[Diaľnica]/
[Diaľnica]

Nastaví, aby oblasť vyhnutia
zahŕňala alebo nezahŕňala
diaľnice.
Farba oblasti vyhnutia sa mení
v závislosti od nastavenia.
Diaľnica ON: Zelená
Diaľnica OFF: Modrá

[Vymazať] Vymaže oblasť vyhnutia.
[OK] Použije upravené nastavenie.

VYMAZANIE ULOŽENEJ POLOŽKY
Polohy a trasy v adresári môžete vymazať. K dispo-
zícii je vymazanie jednotlivej položky a vymazanie
všetkých uložených položiek.

INFORMÁCIE:

Vymazané položky sa nedajú obnoviť. Pred vymaza-
ním položky sa vždy uistite, že položku už naozaj
nepotrebujete.

Vymazanie jednej uloženej položky
1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke

menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky [Adresár].

3. Dotknite sa položky [Vymazať uložené položky].

Vyberte želanú položku a dotykom položky [Áno]
potvrdíte operáciu vymazania.
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Odstránenie jednej položky na mape
1. Zarovnajte krížový indikátor nad uloženou polo-

hou pre vymazanie pomocou rolovania po mape
a potom sa dotknite položky [m].

2. Dotknite sa položky [Vymazať].

3. Zobrazí sa správa potvrdenia. Potvrďte obsah
správy a dotknite sa položky [Áno].

Uložená položka sa vymaže z adresára.

Krok 1 Krok 2 Činnosť
[Vymazať domovskú polohu] Vymaže domovskú polohu.
[Vymazať adresu do práce] Vymazať adresu do práce.
[Vymazať
adresár]

[Vymazať všetky] Vymaže všetky uložené polohy.
[Vymazať jednu] Vymaže označenú uloženú polohu.

[Vymazať
uložené trasy]

[Vymazať všetky] Vymaže všetky uložené trasy.
[Vymazať jednu] Vymaže označenú uloženú trasu.

[Vymazať
oblasti, ktorým
sa chcete
vyhnúť]

[Vymazať všetky] Vymaže všetky oblasti vyhnutia.
[Vymazať jednu] Vymaže označenú oblasť vyhnutia.

[Vymazať
predchádzajúce
ciele]

[Vymazať všetky predchádzajúce
ciele]

Vymaže všetky predchádzajúce ciele.

[Vymazať jeden z predchádzajúcich
cieľov]

Vymaže vybratý predchádzajúci cieľ.

[Vymazať predchádzajúci
východiskový bod]/[ Vymazať
predchádzajúci východiskový bod]

Vymaže predchádzajúci východiskový bod.

[Vymazať naučené trasy] Vymaže naučené trasy.

5GB0747XZ
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Navigačný systém je možné podrobne prispôsobiť
podľa želaní používateľa.

1. Dotknite sa položky [Navigácia] na obrazovke
menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky, ktorú chcete nastaviť.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závis-
losti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupné položky:

• [Nast. mapy]

Nastavuje spôsob zobrazenia a smer mapy.

“Nastavenia mapy” (strana 94)

• [Nastavenia navigácie]

Nastaví rôzne funkcie pre navádzanie po trase.

“Nastavenia navádzania” (strana 107)

• [Nastavenia trasy]

Mení preferencie výpočtu trasy.

“Predvoľba trasy” (strana 102)

• [Nastavenia inf. o doprave]

Nastavuje rôzne možnosti funkcie dopravných
informácií.

“Nastavenia dopravných informácií”
(strana 110)

• [Nast. bezpečn. sprievodcu]

Položka nastavenia Činnosť

[Zobr. obmedzenia
rýchlosti na mape]

Keď je táto položka
zapnutá, na pravej strane
obrazovky mapy sa objaví
indikátor obmedzenia
rýchlosti, keď je na ceste,
po ktorej vozidlo jazdí,
obmedzená rýchlosť.

“2D mapa (Pre
Stredný východ)”
(strana 88)

[Upozornenie na
rýchlostný limit]

Keď je táto položka
zapnutá, indikátor
obmedzenia rýchlosti bliká,
vydá zvuk a upozorní
vodiča, keď rýchlosť vozidla
prekročí rýchlostný limit.

“2D mapa (Pre
Stredný východ)”
(strana 88)

[Citlivosť rých. limitu] Upravuje citlivosť
rýchlostného limitu pre
[Upozornenie na rýchlostný
limit].

[Nast.
upozor-
není na
bezpeč.
kameru]

[Ikona
bezpeč.
kamery
na mape]

Keď je táto položka
zapnutá, na mape sa
zobrazia ikony
bezpečnostných kamier.

[Upozor-
nenie na
bezpeč.
kameru]

Keď je táto položka
zapnutá, na pravej strane
obrazovky mapy sa zobrazí
indikátor upozornenia na
bezpečnostné kamery, keď
sa vozidlo približuje k
bezpečnostným kamerám.

• [Adresár]

Ukladá polohy a trasy. Uložené položky sa dajú
upraviť alebo odstrániť.

“Uloženie polohy/trasy” (strana 110)

• [Prispôsobiť POI]/[Prispôsobiť POI]

Nastavuje kategórie POI, ktoré sa majú zobra-
zovať na obrazovke bodov záujmu.

• [Upraviť aktuálnu polohu]

Ak sa ikona vozidla, ktorá znázorňuje aktuálnu
polohu vozidla, nenachádza na správnom mies-
te, polohu ikony vozidla na mape môžete upra-
viť.

• [Vymazať uložené položky]

Vymaže uloženú polohu alebo trasu.

“Vymazanie jednej uloženej položky”
(strana 117)

• [Vymazať predchádzajúce ciele]

Vymaže všetky alebo jeden z predchádzajúcich
cieľov alebo predchádzajúci východiskový bod.

“Vymazanie jednej uloženej položky”
(strana 117)

• [Synchroniz. s navigáciou Door-to-Door]/
[Synchroniz. s navigáciou Door-to-Door]/
[Synchroniz. s navigáciou smartfónu]

Zapína alebo vypína navigáciu od dverí k dve-
rám.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE
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• [Nastavenia predvídateľného cieľa]

Položka nastavenia Činnosť

[Ponúkať
predpokladané
destinácie]

Zapnutie/vypnutie funkcie
učenia jazdných návykov.
Keď je táto položka
zapnutá, systém sa učí
jazdné návyky a po aktivácii
systému navrhuje
predpokladané ciele, ak sú k
dispozícii.

[Odstrániť
predpokladané
informácie]

Vymaže naučené jazdné
návyky.

• [Obnoviť všetky nastavenia navigácie na
štandardné]

Touto funkciou obnovíte predvolené nastave-
nia rôznych nastavení (displeja, úrovne hlasitosti
atď.).

AKTUÁLNA POLOHA VOZIDLA
Zobrazenie aktuálnej polohy vozidla
Tento navigačný systém kombinuje údaje získané z
vozidla (pomocou gyroskopického snímača) a z glo-
bálneho navigačného satelitného systému (GNSS)
na výpočet aktuálnej polohy vozidla. Táto poloha sa
potom zobrazuje počas navádzania na trase k cie-
ľu.

Čo je Globálny navigačný satelitný
systém (GNSS)?
GNSS je všeobecný pojem pre polohovacie systémy,
ktoré využívajú satelitné signály. Tento navigačný
systém prijíma rádiové signály z troch alebo viace-
rých satelitov a rozpoznáva polohu vozidla na zá-
klade princípu triangulácie.

Úprava polohovania:

Keď systém rozhodne, že poloha vozidla nie je pres-
ná na základe rýchlosti vozidla a prepočtu údajov z
gyroskopického snímača, systém automaticky
upraví polohu ikony vozidla pomocou signálov
GNSS.

Prijímanie signálov zo satelitov GNSS:

Príjem GNSS signálov môže byť slabý v závislosti od
okolitého prostredia. Vozidlá v nasledovných oblas-
tiach/prostrediach nemusia prijímať GNSS signály.

• Vo vnútri tunelov alebo parkovacích garáží

• Oblasti s veľkým počtom vysokých budov

NAI0422

NAI0423

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O
NAVIGAČNOM SYSTÉME
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• Pod viacúrovňovými diaľnicami

• Oblasti s veľkým počtom vysokých
stromov

• V kaňonoch

INFORMÁCIE:

GNSS anténa je umiestnená na prístrojovom paneli
vo vnútri vozidla alebo vo vnútri antény v tvare žra-
ločej plutvy (ak je súčasťou výbavy) na streche. Na
prístrojový panel neumiestňujte žiadne predmety,
obzvlášť nie mobilné telefóny a vysielače. Keďže sila
GNSS signálu je slabá, telefóny a vysielače budú mať
vplyv na signál a môžu ho úplne rušiť.

Nesprávne zobrazenie polohy vozidla
Nasledovné prípady môžu ovplyvniť presnosť zo-
brazenia polohy vozidla alebo smeru jazdy. Presnosť
sa vráti do normálu, keď sa dopravné podmienky
stabilizujú.

• Keď sa poblíž nachádza podobná cesta.

• Keď sa vozidlo pohybuje v oblasti so
systémom ciest v tvare mriežky.

NAI0424

NAI0425

NAI0713 NAI0426

NAI0427
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• Keď vozidlo prechádza cez veľkú
križovatku/dopravný uzol v tvare písmena
Y.

• Keď sa vozidlo pohybuje po kontinuálnej
pomaly zatáčajúcej ceste.

• Keď sa vozidlo pohybuje po ceste s
opakujúcimi sa zákrutami v tvare písmena
S.

• Keď sa vozidlo nachádza na slučkovom
moste.

• Keď sa vozidlo pohybuje po snehom
pokrytej alebo nespevnenej vozovke.

• Keď opakovane zatáčate vľavo alebo
vpravo, prípadne jazdíte zo strany na
stranu.

NAI0428

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433
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• Keď sa vozidlo otáča na točni na
parkovisku v čase, kým je spínač
zapaľovania alebo napájania v polohe OFF.

• Keď jazdíte po ceste, ktorá nie je zobrazená
na mape, prípadne po ceste, ktorá bola
pozmenená ďalšou výstavbou, prípadne z
iných dôvodov.

• Keď je presnosť polohovania GNSS nízka.

INFORMÁCIE:

• Ikona vozidla môže byť nesprávne zarovnaná,
keď štartujete vozidlo krátko po naštartovaní
motora alebo systému e-POWER.

• Ikona vozidla môže byť nezrovnaná tiež vtedy,
keď používate rozličné rozmery pneumatík ale-
bo keď sú namontované snehové reťaze.

• Systém disponuje funkciou, ktorá automaticky
napravuje polohu vozidla, keď je nesprávne za-
rovnané vzhľadom na skutočnú polohu.

• Korekcia polohy vozidla pomocou GNSS nemusí
fungovať, keď sa vozidlo zastaví.

• Keď sa poloha ikony vozidla nevráti do normál-
nej polohy po krátkej jazde, napravte polohu
ikony vozidla manuálne.

Oblasti detailne pokryté mapou (MCA)
pre navigačný systém
Tento systém je navrhnutý tak, aby vám pomohol
dostať sa do vášho cieľa a vykonáva tiež iné funkcie
tak, ako sú uvedené v tejto príručke. Systém však
musíte používať bezpečne a správne. Informácie tý-
kajúce sa podmienok na ceste, dopravných značiek
a dostupnosti služieb nemusia byť vždy aktuálne.
Systém nie je náhradou bezpečnej, správnej jazdy a
jazdy podľa predpisov.

Údaje mapy pokrývajú vybrané metropolitné oblas-
ti.

Údaje mapy obsahujú dva typy oblastí: „Detailne po-
kryté oblasti“ poskytujúce všetky podrobné údaje o
trase a ostatné oblasti zobrazujú „Iba hlavné trasy“.

INFORMÁCIE:

Podrobné údaje mapy nie sú v mnohých oblastiach
k dispozícii a sú vo všeobecnosti obmedzené na vy-
brané hlavné metropolitné oblasti.

VÝSTRAHA

Pokrytie mapy sa môže v jednotlivých regiónoch
líšiť a môže byť tiež nepresné alebo neúplné, pre-
tože podmienky na cestách vrátane dopravných
obmedzení sú mimo kontroly výrobcu mapy a
môžu sa často meniť. Za rozsah pokrytia je zod-
povedný výrobca mapy.

NAI0434

NAI0435

NAI0436
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VÝPOČET TRASY
• Navrhovaná trasa nemusí byť najkratšia, ani sa

neposudzujú iné okolnosti, ako sú napr. doprav-
né zápchy.

• Z dôvodu nutného rozdielu v cestných
podmienkach a okolnostiach medzi časom, keď
použijete tento systém a časom vytvorenia in-
formácií údajov mapy, môže dôjsť k nezrovna-
lostiam na cestách a usmerneniach. V týchto
prípadoch majú reálne podmienky príslušnej
cesty a pravidlá cestnej premávky prednosť
pred informáciami mapových údajov.

• Počas výpočtu trasy sa mapa nebude pohybo-
vať, ikona vozidla sa ale bude pohybovať podľa
skutočného pohybu vozidla.

• Počas výpočtu trasy budú niektoré tlačidlá vy-
pnuté, ako napríklad tlačidlo <MAP> a <MENU>.

• V niektorých prípadoch nemusí byť vypočítaná
trasa zobrazená okamžite po vypočítaní.

• Zemepisné body, cez ktoré ste prešli, sa nebudú
brať do úvahy počas opakovanej kalkulácie tra-
sy.

• Ak sa budete po mape pohybovať počas vykres-
ľovania navrhnutej trasy, dokončenie vykresľo-
vania môže trvať dlhšie.

• Výpočet trasy nemusí byť ukončený v nasledov-
ných prípadoch.

– Ak neexistuje žiadna cesta v okolí 2,5 km (1,5
míle) od vozidla, na obrazovke sa zobrazí

správa, ktorá o tom informuje. O prepočíta-
nie sa pokúste potom, keď sa vozidlo dosta-
ne bližšie k hlavnej ceste.

– Ak neexistuje žiadna hlavná cesta v okolí 2,5
km (1,5 míle) od cieľa alebo zemepisného bo-
du, na obrazovke sa zobrazí správa, ktorá o
tom informuje. Pokúste sa nastaviť lokalitu
bližšie k hlavnej ceste.

– Ak je vozidlo príliš blízko cieľa alebo ak k cie-
ľu nevedú žiadne cesty, na obrazovke sa zo-
brazí správa, ktorá o tom informuje.

– Kvôli dopravným usmerneniam a pod. je ne-
možné dosiahnuť cieľ alebo zemepisné bo-
dy.

– Ak je jediná trasa k cieľu alebo zemepisným
bodom mimoriadne komplikovaná.

• Počas zobrazenia trasy môže dôjsť k nasledov-
nému.

– Ak vypočítavate trasu na hlavnej ceste, štar-
tovací bod trasy sa nemusí presne zhodo-
vať s aktuálnou polohou vozidla.

– Koncový bod trasy sa nemusí presne zho-
dovať s cieľom.

– Ak vypočítavate trasu na hlavnej ceste, sys-
tém môže zobrazovať trasu z inej hlavnej
cesty. Môže k tomu dôjsť z dôvodu nepres-
nosti ikony vozidla. V takomto prípade pred
prepočítaním trasy zaparkujte vozidlo na
bezpečnom mieste a vynulujte ikonu vozid-
la alebo pokračujte v jazde, aby ste videli, či
je poloha ikony vozidla automaticky upra-
vovaná.

– Existujú prípady, v ktorých systém znázor-
ňuje nepriamu trasu k cieľu alebo zemepis-
ným bodom, ak ich nastavíte z uložených
informácií alebo informácií o zariadeniach.
Pre nápravu musíte byť pozorní ohľadne
smeru dopravy, najmä keď sú rôzne pruhy
jazdy zobrazené samostatne, ako napríklad
vo výmenných alebo servisných oblastiach.

– Tento systém nerozlišuje medzi obmedze-
nou kontrolou cestnej premávky a úplnou
kontrolou (zablokovanie). Môže zobraziť ne-
priamu trasu, hoci je cesta zjazdná.

– Aj keď je preferencia trajektu VYPNUTÁ, mô-
že sa navrhnúť trasa používajúca dráhu tra-
jektu.
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NAVÁDZANIE NA TRASE

INFORMÁCIE:

Systém ohlási názvy ulíc, ak je systémový jazyk na-
stavený na angličtinu. V závislosti od nastavenia ja-
zyka sa názvy ulíc nemusia oznámiť.

Opakovanie hlasového navádzania
Táto funkcia je dostupná v celom navádzaní po tra-
se, od doby výpočtu trasy až do príchodu vozidla do
cieľa. Stlačte a podržte tlačidlo <MAP>. Hlasové na-
vádzanie sa zopakuje.

Poznámky k hlasovému navádzaniu

• Hlasové navádzanie v tomto systéme by ste ma-
li považovať za doplnkovú funkciu. Pri jazde s
vozidlom kontrolujte trasu na mape a dodržia-
vajte aktuálne cestné a dopravné usmernenia.

• Hlasové navádzanie sa aktivuje len pre križovat-
ky s určitými podmienkami. Môže dôjsť k prípa-
dom, kde pri potrebe otočenia vozidla nebude
hlasové navádzania poskytnuté.

• Obsah hlasového navádzania sa môže líšiť v zá-
vislosti od smeru otočenia a typu križovatky.

• Načasovanie hlasového navádzania sa bude lí-
šiť v závislosti od situácie.

• Ak sa vozidlo odchýlilo od navrhnutej trasy, hla-
sové navádzanie nebude dostupné. Systém
vám to oznámi. Pozrite si mapu a trasu prepočí-
tajte.

“Opakované prepočítanie trasy” (strana
104)

• Hlasové navádzanie sa nemusí presne zhodo-
vať s číslami ciest a smermi na diaľničných kri-
žovatkách.

• Zobrazené názvy ulíc niekedy nemusia koreš-
pondovať s reálnymi názvami.

• Hlasové navádzanie nie je dostupné, keď je vy-
pnutá položka [Hlas navigácie].

• Hlasové navádzanie sa spustí potom, ako sa vo-
zidlo dostane na navrhnutú trasu. Pozrite si ma-
pu pre smery k štartovaciemu bodu trasy.

• Keď sa blížite k medzicieľu, hlasové navádzanie
oznámi túto skutočnosť vodičovi a informuje o
tom, že vozidlo dorazilo k príslušnému bodu.
Hlasové navádzanie sa prepne k nasledovnej
časti na trase. Ak nie je hlasové navádzanie do-
stupné, na mape si pozrite smer.

• V niektorých prípadoch hlasové navádzanie
skončí pred príchodom k cieľu. Pre dosiahnutie
cieľa si pozrite ikonu cieľa na mape.

• Hlasové navádzanie môže byť čiastočne funkč-
né alebo nefunkčné kvôli uhlu ciest na križovat-
ke.

• Informácie o výjazde z diaľnice sa môžu odlišo-
vať od informácií na aktuálnych výjazdových
značkách.

• Keďže nie je možné posudzovať údaje týkajúce
sa ciest, ktoré sú dostupné len počas určitej čas-
ti roka alebo sú úplne nedostupné, môže sa zo-
braziť trasa, ktorá nezodpovedá aktuálnym ob-
medzeniam dopravy. Počas jazdy dodržiavajte
aktuálne dopravné obmedzenia.

O DOPRAVNOM KANÁLI SUNA (PRE
AUSTRÁLIU)
Krátkodobý formulár
Dopravný kanál SUNA

Aktiváciou, používaním a/alebo prístupom
k dopravnému kanálu SUNA, SUNA Predictive alebo
k inému obsahu alebo materiálu poskytovanému
spoločnosťou Intelematics (spolu ako produkty
a/alebo služby SUNA) musíte prijať určité podmien-
ky. Nasleduje stručné zhrnutie podmienok,
ktoré sa na vás vzťahujú. Úplné znenie podmienok
vzťahujúcich sa na používanie produktov a/alebo
služieb spoločnosti SUNA nájdete na stránke
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/
(webová stránka).

1. Prijatie

Používaním produktov a/alebo služieb spoločnosti
SUNA sa považuje, že ste prijali a súhlasíte s pod-
mienkami, ktoré sú podrobne uvedené na webovej
stránke. Spoločnosť Intelematics si vyhradzuje prá-
vo priebežne meniť podmienky vcelku alebo čias-
točne a zmeny a doplnenia budú účinné okamžite
po zverejnení zmenených podmienok na webovej
stránke. Vaše ďalšie používanie produktov a/alebo
služieb spoločnosti SUNA bude predstavovať váš
súhlas so zmenenými podmienkami.
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2. Duševné vlastníctvo

Produkty a/alebo služby spoločnosti SUNA sú urče-
né na vaše osobné použitie. Obsah nesmiete na-
hrávať, ďalej prenášať ani používať v spojení s inými
dopravnými informáciami alebo službami navádza-
nia po trase alebo zariadeniami, ktoré nie sú schvá-
lené spoločnosťou Intelematics. Nezískavate žiad-
ne vlastnícke právo k právam duševného vlastníctva
(vrátane autorských práv) k údajom, ktoré sa použí-
vajú na poskytovanie produktov a/alebo služieb
spoločnosti SUNA.

3. Vhodné použitie

Výrobky a/alebo služby SUNA sú určené ako po-
môcka pri osobnom motorizme a neposkytujú
komplexné alebo presné informácie pre všetky prí-
pady. V niektorých prípadoch môže dôjsť k doda-
točnému oneskoreniu v dôsledku používania pro-
duktov a/alebo služieb spoločnosti SUNA. Beriete
na vedomie, že nie je určený ani vhodný na používa-
nie v aplikáciách, kde čas príchodu alebo smer jazdy
môže ovplyvniť bezpečnosť verejnosti alebo vás sa-
motných.

4. Používanie produktov a služieb SUNA počas jazdy

Vy a ostatní oprávnení vodiči vozidla, v ktorom sú
nainštalované a aktívne produkty a/alebo služby
SUNA, zostávate vždy zodpovední za dodržiavanie
všetkých príslušných zákonov a pravidiel bezpečnej
jazdy. Súhlasíte najmä s tým, že budete aktívne po-
užívať produkty a/alebo služby SUNA len vtedy, keď
je vozidlo úplne zastavené a je to bezpečné.

5. Kontinuita služby a príjem dopravného kanála SU-
NA

Vynaložíme primerané úsilie, aby sme dopravný ka-
nál SUNA poskytovali 24 hodín denne, 365 dní v ro-
ku. Dopravný kanál SUNA môže byť príležitostne ne-
dostupný z technických dôvodov alebo z dôvodu
plánovanej údržby. Údržbu sa budeme snažiť vyko-
návať v čase, keď je preťaženie menšie. Vyhradzu-
jeme si právo kedykoľvek stiahnuť produkty a/ale-
bo služby SUNA.

Taktiež nemôžeme zabezpečiť nepretržitý príjem
signálu SUNA Traffic Channel RDS-TMC na akom-
koľvek konkrétnom mieste.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Ak máte prístup k produktom a/alebo službám spo-
ločnosti SUNA a/alebo ich používate v Austrálii a s
výnimkou akýchkoľvek vyhlásení, záruk a garancií,
ktoré vyplývajú zo zákona z tejto zmluvy alebo kto-
ré sú vám inak poskytnuté zo zákona (vrátane
akýchkoľvek spotrebiteľských záruk poskytova-
ných podľa prílohy 2 austrálskeho zákona o hospo-
dárskej súťaži a spotrebiteľoch (2010) (austrálsky
zákon o spotrebiteľoch)), ktoré nemožno zákonným
spôsobom vylúčiť alebo upraviť, je vám dopravný
kanál SUNA poskytovaný “tak, ako je“ so všetkými
chybami, a spoločnosť Intelematics ani jej dodáva-
telia alebo výrobca vášho zariadenia (spoločne ďa-
lej len “Dodávatelia“) neposkytujú žiadne vyhláse-
nia, záruky alebo garancie v súvislosti s dopravným
kanálom SUNA. Ak máte prístup k Výrobkom a/ale-
bo Službám SUNA a/alebo ich používate na Novom
Zélande a ak sú Výrobky a/alebo Služby SUNA do-
dávané na osobné, domáce alebo domáce použitie
alebo spotrebu, uplatňujú sa spotrebiteľské záruky

poskytované podľa častí 1 a 4 zákona o spotrebiteľ-
ských zárukách z roku 1993 (novozélandský zákon
o spotrebiteľoch). S výnimkou tých záruk, ktoré ne-
možno zákonne vylúčiť alebo zmeniť, žiadna zo spo-
ločností Intelematics, výrobca zariadenia ani žiadny
dodávateľ údajov neposkytuje žiadne iné vyhláse-
nia, záruky alebo garancie v súvislosti s dopravným
kanálom SUNA.

S výnimkou akejkoľvek zodpovednosti, ktorú ne-
možno zákonne vylúčiť (vrátane akejkoľvek zodpo-
vednosti podľa austrálskych alebo novozéland-
ských spotrebiteľských zákonov), vám spoločnosť
Intelematics ani žiadny z dodávateľov za žiadnych
okolností nezodpovedá za akékoľvek straty, škody,
nároky alebo náklady (vrátane akýchkoľvek násled-
ných, nepriamych alebo náhodných škôd), bez ohľa-
du na to, ako vznikli.

Aby sa predišlo pochybnostiam, nič v tejto zmluve
nemá za cieľ zmeniť alebo vylúčiť vyhlásenia, záru-
ky a garancie a iné zákonné práva, ktoré vám po-
skytujú austrálske alebo novozélandské spotrebi-
teľské zákony alebo akékoľvek iné zákony akých-
koľvek jurisdikcií.
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AKO AKTUALIZOVAŤ ÚDAJE MAPY

VAROVANIE

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU SMRTI ALEBO VÁŽNEHO
PORANENIA PRI AKTUALIZÁCII SOFTVÉRU MAPY:

Ak si zvolíte zaparkovať vozidlo v rámci dosahu
pripojenia Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy) alebo TCU
(telematickej ovládacej jednotky) (ak je súčasťou
výbavy), vozidlo zaparkujte na bezpečnom, dob-
re vetranom mieste, ktoré má otvorený prístup
na vzduch. Počas procesu aktualizácie, ak ste si
zvolili zaparkovať svoje vozidlo, by sa vaše vozid-
lo malo nachádzať v dobre vetranom priestore,
aby ste sa vyhli vystaveniu pôsobenia oxidu uhoľ-
natého. Nevdychujte výfukové plyny; obsahujú
oxid uhoľnatý, ktorý je bez farby a bez zápachu.
Oxid uhoľnatý je nebezpečný. Môže spôsobiť
upadnutie do bezvedomia alebo smrť.

1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Počas procesu aktualizácie ostaňte vo vozidle.

3. Nedovoľte deťom, zvieratám alebo osobám,
ktoré môžu potrebovať pomoc, aby počas ak-
tualizácie softvéru zostali vo vozidle.

POZNÁMKA:

Počas aktualizácie mapy sa nevyžaduje zaparko-
vanie vozidla.

Údaje mapy môžu byť aktualizované prostredníc-
tvom USB (ak je súčasťou výbavy), Wi-Fi (ak je súčas-
ťou výbavy) alebo TCU (telematickej ovládacej jed-
notky) (ak je súčasťou výbavy).

AKTUALIZÁCIA CEZ USB PAMÄŤ (ak je
súčasťou výbavy)
Údaje navigačnej mapy môžu byť aktualizované
podľa najnovších informácií prevzatím novej data-
bázy mapy do pamäťového zariadenia USB a jej in-
štalovaním vo vozidle.

Na aktualizáciu mapy použite pamäťové zariadenie
USB s nasledovnými charakteristikami:

Podporované médiá: USB2.0

Podporované systémy súborov: FAT32

1. Stlačte tlačidlo <MENU> (PONUKA)

2. Dotknite sa položky [Info] na spúšťacom paneli a
potom položky [Informácie o systéme].

3. Typ A:

Dotknite sa položky [Aktualizácia mapy] a potom
sa dotknite položky [Aktualizácia cez zariadenie
USB]/[Aktualizácia cez zariadenie USB].

Typ B:

Dotknite sa položky [Aktualizácia mapy].

4. Dotknite sa položky [Uložiť informácie mapy na
zariadenie USB]/[Uložiť informácie mapy na za-
riadenie USB].

5. Vložte prázdne pamäťové zariadenie USB do pri-
pojovacieho portu USB.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová
zbernica) ” (strana 16)

INFORMÁCIE:

Ak sú v pamäťovom zariadení USB údaje, môže
dôjsť k ich odstráneniu.

6. Dotknite sa položky [Start].

7. Dotknite sa položky [OK] po uložení mapových
údajov do zariadenia USB.

8. Získajte prístup k určenej webovej stránke po-
mocou osobného počítača. Prevezmite a nain-
štalujte nástroj na aktualizáciu mapy vo svojom
počítači. (Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, kon-
taktujte autorizovaného predajcu vozidiel NIS-
SAN).

9. Prevezmite aktualizované údaje a uložte ich do
pamäťového zariadenia USB pomocou nástroja
na aktualizáciu máp.

10. Stlačte tlačidlo <MENU>.

11. Dotknite sa položky [Info] na spúšťacom paneli a
potom položky [Informácie o systéme].

12. Typ A:

Dotknite sa položky [Aktualizácia mapy] a po-
tom sa dotknite položky [Aktualizácia cez zaria-
denie USB]/[Aktualizácia cez zariadenie USB].

Typ B:

Dotknite sa položky [Aktualizácia mapy].

13. Dotknite sa položky [Inštalovať aktualizáciu ma-
py zo zariadenia USB]/[Inštalovať aktualizáciu
mapy z USB].
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14. Vložte pamäťové zariadenie USB do pripojova-
cieho portu USB.

Zobrazí sa správa potvrdenia. Potvrďte obsah
správy a dotknite sa položky [Áno].

15. Po ukončení aktualizácie sa dotknite položky
[OK].

INFORMÁCIE:

• Navigačný systém nemôže byť používaný
počas aktualizácie mapy.

• Údaje mapy by sa mali aktualizovať počas
chodu motora alebo systému e-POWER, aby
sa zabránilo vybitiu batérie vozidla (12V ba-
téria).

AKTUALIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM
BEZDRÔTOVEJ SIETE LAN (WI-FI) (ak je
súčasťou výbavy)
Ak je vaše vozidlo vybavené riadiacou jednotkou
TCU (Telematická ovládacia jednotka), údaje mapy
sa môžu aktualizovať pomocou pripojenia Wi-Fi vo-
zidla. Komunikácia Wi-Fi môže byť realizovaná po-
mocou siete Wi-Fi, smartfónu atď.

“Nastavenie Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy)”
(strana 24)

1. Pripojte vozidlo k dostupnej sieti Wi-Fi.

2. Stlačte tlačidlo <MENU>.

3. Dotknite sa položky [Info] na spúšťacom paneli a
potom položky [Informácie o systéme].

4. Dotknite sa položky [Aktualizácia mapy].

5. Dotknite sa položky [Aktualizácia cez Wi-Fi]/[Ak-
tualizácia cez Wi-Fi].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

6. Vyberte oblasť, ktorá sa má aktualizovať, a dot-
knite sa položky [Spustiť aktualizáciu].
Dotknite sa položky [Áno], čím aktualizujete vy-
branú oblasť.

7. Po ukončení aktualizácie sa dotknite položky
[OK].

INFORMÁCIE:

• Ak sa počas aktualizácie mapy zobrazuje po-
ložka [Zrušiť], dotknutie sa položky môže mať
za následok zrušenie aktualizácie.

• Navigačný systém nemôže byť používaný po-
čas aktualizácie mapy.

• Počas aktualizácie nevypínajte zdroj napája-
nia smartfónu.

• Údaje mapy by sa mali aktualizovať počas
chodu motora alebo systému e-POWER, aby
sa zabránilo vybitiu batérie vozidla (12V baté-
ria).

• Dotknite sa položky [Hotspot vo vozidle]/
[Hotspot auta] (ak je súčasťou výbavy) a za-
pnite indikátor na aktivovanie komunikácie
cez Wi-Fi prístupový bod.

• Veľkosť sťahovaných údajov aktualizácie
máp pre jednu krajinu alebo jednu regionálnu
zónu sa môže pohybovať v rozpätí 100 MB až
1 GB. Veľkosť údajov v prípade aktualizácie
viacerých krajín alebo regionálnych zón mô-
že byť vyššia ako 1 GB. Používanie funkcií prí-

stupového bodu Wi-Fi vášho smartfónu na
aktualizácie máp môže spôsobiť vznik doda-
točných poplatkov za používanie dát účtova-
ných vašim poskytovateľom siete. Napojte sa
na vašu domáci sieť Wi-Fi, aby ste sa vyhli do-
datočným telefónnym poplatkom za prenos
dát.

• V závislosti od modelov sa dá rovnaká operá-
cia vykonať pomocou položky [Aktualizácia
systému]/[Aktualizácie systému] na obrazov-
ke menu nastavení.

“Nastavenia systému” (strana 20)

• V závislosti od modelov, špecifikácií, a verzií
softvéru sa aktualizácia vykonáva na pozadí
a aktualizácie sa prejavia v údajoch mapy pri
ďalšom spustení systému.

• Keď sa vypne napájanie vozidla, aktualizácia
mapy sa pozastaví. Po obnovení aktualizácie
mapy vyberte tú istú oblasť na aktualizáciu
mapy z ponuky [Aktualizácia cez Wi-Fi]/[Ak-
tualizácia cez Wi-Fi].

AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA MAPY (ak
je súčasťou výbavy)
Údaje mapy môžu byť aktualizované pomocou TCU
(telematickej ovládacej jednotky).

1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa položky [Info] na spúšťacom paneli a
potom položky [Informácie o systéme].

3. Dotknite sa položky [Aktualizácia mapy].

4. Dotknite sa položky [Nastavenia aktualizácie ma-
py].
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5. Vyberte si oblasť mapy, ktorú by ste chceli aktu-
alizovať. Zobrazí sa správa potvrdenia. Pri ďalšom
spustení systému sa zobrazí správa s upozorne-
ním, ak je k dispozícii aktualizácia údajov mapy.

6. Keď sú po zapnutí napájania vozidla k dispozícii
nové údaje mapy, zobrazí sa vyskakovacie okno s
informáciou, že je k dispozícii aktualizácia mapy.
Ak chcete aktualizovať údaje mapy, dotknite sa
položky [Áno].

INFORMÁCIE:

Ak používateľ na vyskakovacej obrazovke vybe-
rie možnosť [Nie], automatická aktualizácia ma-
py a softvéru nebude k dispozícii navždy a pou-
žívateľ bude musieť od nasledujúceho okamihu
vždy aktualizovať mapu a softvér manuálne.
Keď sa vypne napájanie vozidla, aktualizácia ma-
py sa pozastaví. Po obnovení aktualizácie mapy
vyberte tú istú oblasť na aktualizáciu mapy z po-
nuky [Aktualizácia cez Wi-Fi]/[Aktualizácia cez
Wi-Fi].

7. Po ukončení aktualizácie sa dotknite položky
[OK].

INFORMÁCIE:

• Aktualizácia sa vykonáva na pozadí a aktuali-
zácie sa prejavia v údajoch mapy pri ďalšom
spustení systému.

Licenčné ustanovenia pre koncového
používateľa automobilových
produktov
Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom
(“EULA”) je dohoda medzi vami a spoločnosťou Tom-
Tom International B.V. (“TomTom”). Súhlasíte s tým,
že táto zmluva EULA je záväzná. Táto zmluva EULA
sa vzťahuje na vaše používanie mapových údajov,
softvéru, služieb Traffic and Travel alebo akýchkoľ-
vek iných produktov TomTom (spolu ďalej len “Služ-
by“).

Pozorne si prečítajte túto zmluvu EULA. Používaním
služieb súhlasíte so všetkými podmienkami tejto
zmluvy EULA.

1. UDELENIE LICENCIE: Za to, že súhlasíte s dodržia-
vaním podmienok tejto zmluvy EULA, vám spo-
ločnosť TomTom týmto udeľuje nevýhradnú li-
cenciu na používanie služieb výlučne v súvislosti
s vozidlom. Ak sa poskytujú vylepšenia, aktualizá-
cie alebo doplnky služieb, používanie takýchto
vylepšení alebo aktualizácií sa riadi touto zmlu-
vou EULA.

2. OBMEDZENIA: Prenajímanie, požičiavanie, verejná
prezentácia, predvádzanie, šírenie alebo akýkoľ-
vek iný druh distribúcie služieb TomTom sú zaká-
zané. Okrem prípadov, ktoré povoľujú platné zá-
kony, nesmiete (ani nesmiete inej osobe dovoliť)
kopírovať alebo upravovať služby TomTom alebo
akúkoľvek ich časť ani vykonávať spätnú analý-
zu, dekompiláciu alebo rozbor služieb TomTom.

3. VLASTNÍCTVO: Autorské práva a iné duševné,
priemyselné a/alebo vlastnícke práva k službám
vlastní spoločnosť TomTom a/alebo jej dodáva-

telia. Spoločnosť TomTom vám povoľuje použí-
vať služby len v súlade s podmienkami tejto zmlu-
vy EULA. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne ude-
lené v tejto zmluve EULA, si vyhradzuje
spoločnosť TomTom. V príslušnom rozsahu be-
riete na vedomie, že nemáte právo na prístup k
službám v zdrojovom kóde alebo v odomknutom
kódovaní.

4. LICENCIE NA SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN: Služby
môžu využívať softvér tretích strán. Bez ohľadu
na ustanovenia 2 a 3 môže používanie niekto-
rých materiálov tretích strán, ktoré sú súčasťou
softvéru, podliehať iným podmienkam. Oficiálne
oznámenia o autorských právach a špecifické li-
cenčné podmienky týchto softvérových kódov a
algoritmov tretích strán nájdete na stránke
http://www.tomtom.com. Týmto súhlasíte s
podmienkami pre takýto softvér tretej strany.

5. OBMEDZENÁ ZÁRUKA:

• POTVRDZUJETE, ŽE SLUŽBY TOMTOM NEBOLI
VYVINUTÉ, ABY SPĹŇALI VAŠE INDIVIDUÁLNE
POŽIADAVKY, A PRETO JE VAŠOU ZODPOVED-
NOSŤOU UISTIŤ SA, ŽE VLASTNOSTI A FUN-
KCIE SLUŽIEB TOMTOM SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIA-
DAVKY. SPOLOČNOSŤ TOMTOM NEGARANTU-
JE A NEMÔŽE GARANTOVAŤ
NEPRERUŠOVANÚ A BEZPORUCHOVÚ PRE-
VÁDZKU SLUŽIEB TOMTOM. BERTE NA VEDO-
MIE, ŽE PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU V
NAVIGAČNOM SYSTÉME MÔŽE DOCHÁDZAŤ K
VÝPOČTOVÝM CHYBÁM, KTORÉ SÚ SPÔSO-
BENÉ, NAPRÍKLAD, PODMIENKAMI MIESTNE-
HO PROSTREDIA A/ALEBO NEÚPLNÝMI ÚDAJ-
MI.
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• V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM
PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ TOMTOM
A JEJ DODÁVATELIA POSKYTUJÚ SLUŽBY “TAK,
AKO SÚ“, A TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY OS-
TATNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOV-
NÉ, IMPLICITNÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉ-
HO VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK (AK EXISTUJÚ)
IMPLICITNÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ ALEBO
PODMIENOK USPOKOJIVEJ KVALITY, VHOD-
NOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SPOĽAHLIVOS-
TI ALEBO DOSTUPNOSTI, PRESNOSTI ALEBO
ÚPLNOSTI ODPOVEDÍ, VÝSLEDKOV, POKIAĽ
IDE O SLUŽBY A POSKYTOVANIE ALEBO NE-
POSKYTOVANIE PODPORY ALEBO INÝCH SLU-
ŽIEB, INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU A SÚVISIACEHO
OBSAHU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALE-
BO INAK VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA SLU-
ŽIEB.

BEZPEČNOSŤ: SLUŽBY SÚ URČENÉ LEN NA
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A NAVIGAČ-
NÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH S VAŠOU CES-
TOU A NIE SÚ URČENÉ NA POUŽÍVANIE AKO
NÁSTROJ SÚVISIACI S BEZPEČNOSŤOU A NE-
MÔŽU VÁS VAROVAŤ PRED VŠETKÝMI NE-
BEZPEČENSTVAMI A OHROZENIAMI NA CES-
TE, PO KTOREJ JAZDÍTE. PRETO ZOSTÁVA
VAŠOU POVINNOSŤOU JAZDIŤ OPATRNE A
BEZPEČNE (S NÁLEŽITOU OPATRNOSŤOU A
POZORNOSŤOU NA CESTE), A TIEŽ DODRŽIA-
VAŤ VŠETKY PLATNÉ DOPRAVNÉ PREDPISY
A PRAVIDLÁ. JE VAŠOU POVINNOSŤOU NE-
POUŽÍVAŤ SLUŽBY SPÔSOBOM, KTORÝ BY
VÁS ROZPTYĽOVAL OD BEZPEČNEJ JAZDY.

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI:

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝ-
MI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ TOMTOM
ANI JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATE-
LIA, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA ALEBO ZA-
MESTNANCI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM
ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK
ŠKODY, ČI UŽ PRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NE-
PRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ (OKREM INÉHO VRÁ-
TANE ŠKÔD ZA NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA SLU-
ŽIEB ALEBO PRÍSTUPU K NIM, STRATY ÚDAJOV,
STRATY PODNIKANIA, STRATY ZISKU, PRERUŠENIA
PODNIKANIA A PODOBNE), KTORÉ VZNIKLI V DÔ-
SLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM SLU-
ŽIEB, NEMOŽNOSŤOU ICH POUŽÍVANIA ALEBO
PRÍSTUPU K NIM ALEBO INÝM SPÔSOBOM, A TO
AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ NISSAN BOLA
UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO
ŠKÔD.

POKIAĽ SPOLOČNOSŤ TOMTOM NEMÁ PODĽA
PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV POVOLENÉ
VYLÚČIŤ SVOJU ZODPOVEDNOSŤ PODĽA VYŠŠIE
UVEDENÉHO BODU 6.1, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZOD-
POVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TOMTOM VOČI VÁM
JE OBMEDZENÁ NA SUMU 100,00 USD.

VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
PODĽA TOHTO BODU 6: (I) NEOVPLYVŇUJE VAŠE
PRÁVA PODĽA PLATNEJ ZÁVÄZNEJ NÁRODNEJ LE-
GISLATÍVY; (II) NEVYLUČUJE ALEBO NEOBMEDZU-
JE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ NEMÔŽE BYŤ
VYLÚČENÁ ALEBO OBMEDZENÁ PODĽA PLATNEJ
LEGISLATÍVY.

7. VYPOVEDANIE ZMLUVY A PRIAME UPLATNENIE:
Bez ohľadu na akékoľvek iné práva môže spoloč-
nosť TomTom okamžite vypovedať túto licenčnú
zmluvu EULA v prípade nedodržania akýchkoľvek
jej zmluvných podmienok z vašej strany. Ustano-
venia tejto zmluvy, ktoré na základe svojej pova-
hy platia aj po vypovedaní tejto zmluvy, zostávajú
platné aj po vypovedaní tejto licenčnej zmluvy
EULA.

8. ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN: Spoloč-
nosť TomTom a iné tretie strany, ktoré sa podie-
ľajú na sprístupňovaní služieb (ďalej len “tretie
strany“), nezodpovedajú za obsah žiadnych strá-
nok alebo služieb tretích strán, za žiadne odkazy
obsiahnuté na stránkach alebo službách tretích
strán ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie
stránok alebo služieb tretích strán, ktoré sú po-
skytované prostredníctvom služieb alebo inak.
Spoločnosť TomTom (a prípadne každá z tretích
strán) vám poskytuje tieto odkazy a prístup k
stránkam a službám tretích strán len pre pohod-
lie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu alebo prístu-
pu neznamená, že spoločnosť TomTom alebo
ktorákoľvek tretia strana schvaľuje stránku ale-
bo službu tretej strany. Za akékoľvek použitie
týchto odkazov alebo lokalít tretích strán a za
spôsob, akým používate tieto lokality a prepoje-
nia tretích strán, zodpovedáte a nesiete riziko vy
a nesmiete ich používať žiadnym nezákonným
alebo nečestným spôsobom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmlu-
vy EULA, alebo ak chcete z akéhokoľvek dôvodu
kontaktovať spoločnosť TomTom, navštívte na-
sledujúcu webovú lokalitu spoločnosti TomTom:
http://www.tomtom.com.
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POUŽÍVANIE SYSTÉMU
ROZOZNÁVANIA HLASU
Inicializácia
Keď je spínač zapaľovania alebo napájania v polohe
ACC alebo ON, inicializuje sa rozpoznávanie hlasu.
Po dokončení inicializácie je systém pripravený pre
prijímanie hlasových príkazov. Ak tlačidlo <m> na
volante stlačíte pred dokončením inicializácie, na
displeji sa zobrazí hlásenie, aby ste počkali, až sys-
tém bude pripravený.

INFORMÁCIE:

V závislosti od krajín, funkcia rozpoznávania hlasu
nie je dostupná a <m> nemusí fungovať.

KÝM ZAČNETE
Ak chcete z rozoznania hlasu získať najlepší výkon
rozoznávania, preskúmajte nasledujúce položky.

• Vnútri vozidla by malo byť čo možno najväčšie
ticho. Zatvorte okná, aby ste eliminovali hluk z
okolia (dopravný hluk, vibračné zvuky a pod.) a
znížte rýchlosť ventilátora vykurovania/klimati-
zácie za účelom zmiernenia hluku, ktorý môže
systému zabrániť správne rozoznávať hlasové
príkazy.

• Pred vyslovením príkazu počkajte pokým ne-
zaznie tón.

• Hovorte ho prirodzeným konverzačným spôso-
bom bez prerušení medzi slovami.

• Systém nedokáže rozpoznať hlasové príkazy vy-
slovené zo sedadiel spolujazdcov.

ZADÁVANIE HLASOVÝCH PRÍKAZOV
1. Stlačte tlačidlo <m> na volante.

2. Na obrazovke sa zobrazí zoznam príkazov a sys-
tém sprístupní dialógové okno ponuky hlasu.

Na ľavej strane obrazovky sa zobrazia dostupné
príkazy kategórií. V zozname príkazov kategórií
vyslovte alebo sa dotknite príkazu kategórie.

INFORMÁCIE:

• Niektoré príkazy pre každú kategóriu sú znázor-
nené na pravej strane obrazovky a dajú sa tiež
vysloviť bez výberu kategórie.

• Po spustení príkazu danej kategórie sa dajú roz-
poznať len príkazy vzťahujúce sa na zvolenú ka-
tegóriu.

3. Po zaznení tónu a zmene ikony na obrazovke z
m na m vyslovte príkaz. Môžete tiež zvoliť prí-
kaz priamym dotykom obrazovky, pomocou
<m>/<m>/<m/m>/<OK> (Otočný ciferník)
na volante alebo použitím <PUSH
SOUND/m>/<TUNE SCROLL/PUSH
SOUND>/<m/ENTER SETTING> na
ovládacom paneli.

INFORMÁCIE:

Systém rozpoznávania hlasu pozastaví svoju čin-
nosť, keď po niekoľkých výzvach nedôjde k zadaniu
žiadneho príkazu. Ak chcete obnoviť činnosť, stlač-
te tlačidlo <m> na volante.

4. Pokračujte v nasledovaní pokynov hlasovej po-
nuky a hlasové príkazy vyslovujte po zaznení tó-
nu dovtedy, kým sa nevykoná želaná operácia.

INFORMÁCIE:

• Ak chcete systém rozpoznávania hlasu ukončiť,
stlačte a podržte tlačidlo <m> (ak je súčasťou
výbavy)/<m> (ak je súčasťou výbavy) na vo-
lante. Stlačením a podržaním ľavej strany
<m/m/m> (ak je súčasťou výbavy) na
volante môžete opustiť systém rozpoznávania
hlasu.

• V závislosti od nastavenia jazyka nie je možné
použiť systém rozpoznávania hlasu.

PBE0024XZ
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Prevádzkové tipy

• Po zaznení tónu vyslovte príkaz.

• Ak sa príkaz nerozpozná, systém vás vyzve, aby
ste ho vyslovili znovu. Príkaz zopakujte jasným
hlasom.

• Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite doty-
kom položky [m] na dotykovej obrazovke.
Stlačením tlačidla <m> (ak je súčasťou výba-
vy) na volante alebo stlačením a podržaním tla-
čidla <m/m/m> (ak je súčasťou výba-
vy) na volante sa môžete tiež vrátiť na predchá-
dzajúcu obrazovku.

• Pre nastavenie systémovej spätnej väzby, stla-
čením <m> na volante alebo zapnutím
<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> na ovládacom paneli kým systém vy-
dá upozornenie.

Prerušenie hlasovej výzvy:

Vo väčšine prípadov môžete hlasovú odozvu za
účelom vyslovenia nového príkazu prerušiť tak, že
stlačíte tlačidlo <m> na volante. Po prerušení sys-
tému pred vyslovením príkazu počkajte na signali-
začný tón.

Okamžitý hovor (ak je súčasťou výbavy):

Ak chcete zrýchliť obsluhu systému pri uskutočňo-
vaní hovoru, môžete preskočiť prvoúrovňový príkaz
a rovno vysloviť druhoúrovňový príkaz. Po zaznení
signalizačného tónu napríklad stlačte tlačidlo
<m> na volante a namiesto príkazu „Phone“ vy-
slovte príkaz „Redial“.

Spôsob zobrazenia obrazovky s
hlasovými príkazmi
1. Stlačením tlačidla <m> na volante zobrazíte pr-

vú obrazovku zoznamu hlasových príkazov.

2. Vyslovte príkaz alebo vyberte položku v zozna-
me hlasových príkazov. Zobrazí sa druhá obra-
zovka.

3. Vyslovte príkaz alebo vyberte položku v zozna-
me hlasových príkazov. Príkaz sa vykoná alebo
sa zobrazí nasledujúca obrazovka pre ďalší prí-
kaz.

4. Podľa pokynov vykonajte príkazy.

Obrazovky hlasových príkazov:

➀ Zobrazí zoznam dostupných kategórií.
Vyslovte príkaz kategórie alebo sa dotknite
tlačidla príslušnej kategórie.

➁ Dotknite sa položky [Nastavenia] alebo
vyslovte „Settings“ pre zobrazenie
nastavení systémového hlasu.

➂ Zobrazí zoznam dostupných príkazov pre
zvolenú kategóriu. Vyslovte želaný príkaz.

➃ Ak si chcete vypočuť informácie, ktoré vám
pomôžu s obsluhou systému, dotknite sa
položky [Pomoc] alebo vyslovte „Help“.

INFORMÁCIE:

Stlačte tlačidlo <m> na volante na zastavenie vy-
hlasovania informácií.

➄ Predchádzajúci zvolený príkaz

➅ Zoznam príkazov

Môžete vysloviť príkaz v zozname alebo sa
dotknúť príslušného tlačidla. Preferované
slová je možné vysloviť pre časť príkazu
ohraničeného symbolmi < >.

➆ [Predchádzajúce]/[Nasledujúce]

Vyslovte ako príkaz alebo dotykom prejdite
na predchádzajúcu/nasledujúcu
obrazovku.

PBE0025XZ

Príklad

5GE0072XZ

Príklad

Rozoznávanie hlasu (ak je súčasťou výbavy) 133



➇ Vyslovte číslo od 1 do 5 alebo dotykom
položky na obrazovke zoznamu vyberte
príslušnú položku.

Ako hovoriť čísla
Systém rozoznávania hlasu vyžaduje, aby používa-
teľ pri zadávaní hlasových príkazov vyslovoval čísla
určitým spôsobom.

Všeobecné pravidlo:

Použiť môžete len samostatné číslice 0 (nula) až 9.
(Napríklad, v prípade čísla „600“ systém dokáže roz-
poznať príkaz „six zero zero“, príkaz „six hundred“
však rozpoznať nedokáže.)

INFORMÁCIE:

Pre najlepšie rozoznanie vyslovte „zero“ pre číslo „0“
a „o“ pre písmeno „o“.

5GE0064XZ
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NASTAVENIA SYSTÉMOVÉHO HLASU
Nastavenia systémového hlasu sa dajú zmeniť.

1. Dotknite sa položky [Systémový hlas] na obrazovke menu.

“Nastavenia systému” (strana 20)

2. Dotknite sa položky, ktorú chcete nastaviť.

Dostupné položky nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelov, špecifikácií a verzií softvéru.

Dostupná položka Činnosť

[Úvodný hlasový pokyn] Ak túto položku zapnete, budú oznamované hlasové pokyny.

[Krátke hlasové pokyny] Keď je táto položka zapnutá, bude sa dosahovať len krátka a minimalizovaná spätná
väzba.

[Zoznamy najväčších zhôd] [Telefónny zoznam] Keď sú tieto položky zapnuté, výsledky hlasového rozoznávania sa zobrazia v
zozname v poradí podľa spoľahlivého rozpoznávania.[Hudobné príkazy]

[Predvoľba hlasu] Nastavenie hlasu navádzania môžete zvoliť z mužského alebo ženského hlasu.
V závislosti od nastavenia jazyka nie je možné zmeniť nastavenie hlasu navádzania.

[Rýchlosť reči] Upravuje rýchlosť reči pokynu.
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DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Obrazovka je príliš tmavá. Teplota v kabíne je príliš nízka. Počkajte, pokým sa teplota v kabíne nedostane na
primeranú úroveň.

Jas obrazovky je nastavený na maximálnu tmavosť. Upravte nastavenie jasu obrazovky.

Obrazovka je príliš jasná. Jas obrazovky je nastavený na maximálny jas. Upravte nastavenie jasu obrazovky.

Na obrazovke sa objavil čierny bod alebo malý
jasný bod.

Ide o typický jav displejov z tekutých kryštálov. Nie je to porucha.

Na obrazovke sa zobrazuje bodka alebo pás. Na obrazovku môžu mať negatívny vplyv
elektromagnetické vlny vysielané z neónových
billboardov, vysokonapäťové elektrické káble,
amatérske rádiá alebo iné rádiové zariadenia
zabudované do iných vozidiel.

Nie je to porucha.

Na obrazovke dochádza k oneskoreniu obrazu. Ide o typický jav displejov z tekutých kryštálov. Nie je to porucha.

Pohyb obrazu zobrazeného na obrazovke je
pomalý.

Teplota v kabíne je nižšia ako 10°C (50°F). Počkajte, pokým sa teplota v kabíne nezvýši na
teplotu v rozsahu 10°C (50°F) až 50 °C (122 °F).

Pri sledovaní obrazovky z uhla sa obrazovka
rozjasní alebo stmavne.

Ide o typický jav displejov z tekutých kryštálov. Upravte nastavenie jasu obrazovky.

Obrazovka zmodrie alebo sa na displeji dotykovej
obrazovky zobrazí chybové hlásenie.

Došlo k poruche systému. Odporúčame, aby ste pre vykonanie kontroly
navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

JEDNOTKA SYSTÉMU
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Názov zariadenia, ktoré chcete pripojiť, sa na
obrazovke Pripojenia nezobrazuje.

Zariadenie je vypnuté. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

Zariadenie nepodporuje sieť so zabezpečením
WPA2.

Skontrolujte, či zariadenie podporuje bezpečnostnú sieť.

Systém vo vozidle sa nevie pripojiť k sieti Wi-Fi. Zariadenie je vypnuté. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

Sieťové heslo je nesprávne. Skontrolujte, či je sieťové heslo správne.

Skontrolujte, či ste zadali správne sieťové heslo.

HOTSPOT WI-FI (ak je súčasťou výbavy)

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Zariadenie sa nemôže pripojiť k hotspotu
Wi-Fi vo vozidle.

7 už pripojených zariadení. Vymazať pripojené zariadenie.

Heslo je nesprávne. Skontrolujte, či je sieťové heslo správne.

Skontrolujte, či ste zadali správne sieťové heslo.

Zariadenie nemá prístup na internet. Predplatné poskytovateľa služieb nie je aktívne. Skontrolujte predplatné poskytovateľa služieb.

Vozidlo sa nachádza mimo servisnej oblasti
poskytovateľa.

Premiestnite sa do oblasti podporovanej službami.

Pomalé pripojenie k sieti. Ďalšie bezdrôtové pripojenie pôsobí rušenie. Vypnite ostatné bezdrôtové zariadenia.

NASTAVENIE WI-FI (ak je súčasťou výbavy)
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AM RÁDIO

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Príjem AM v noci stráca kvalitu. Od AM staníc sa vyžaduje, aby počas noci znižovali
intenzitu signálu.

Nie je to porucha.

DAB RADIO (ak je súčasťou výbavy)

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Zvuk preskakuje, zadrháva alebo vzniká ozvena. Rozhlasová stanica nedokázala správne zosúladiť
digitálny a analógový zvuk.

Náležitosť prevádzky si overte na inej stanici.
Nahláste stanicu s nežiaducim prejavom.

Úroveň hlasitosti je nestabilná. Zosúladenie úrovne je nenáležité. Overte si správnosť prevádzky na inej stanici a
overte si dostupnosť stanice v príslušnej oblasti.
Nahláste stanicu s nežiaducim zosúladením.

Dochádza k postupnému znižovaniu/zvyšovaniu
hlasitosti zvuku.

Nadmerné prepínanie medzi DAB a FM. Overte si kvalitu prenosu na niekoľkých staniciach
v príslušnej oblasti. Nahláste stanice s nežiaducim
zosúladením.

Nadmerné prepínanie medzi DAB a FM. Vozidlo sa nachádza na okraji oblasti pokrytia
signálom DAB.

Overte si pokrytie rozhlasovej stanice v príslušnej
oblasti.

Kvalita zvuku v režime DAB nie je vyššia ako v
pásme FM/AM.

Spracovanie digitálneho zvuku príslušnou stanicou
môže potenciálne znižovať kvalitu digitálneho
zvuku.

Náležitosť prevádzky si overte na inej stanici.
Nahláste stanicu s nežiaducim prejavom.

Neustále dochádza k výpadkom príjmu signálu z
lokálnych staníc.

Pokrytie digitálnym signálom je o niečo menšie ako
pokrytie analógovým signálom.

Náležitosť prevádzky si overte na inej stanici.

Tienenie (mesto/terén) môže spôsobovať znížené
pokrytie digitálnym signálom.

Náležitosť prevádzky si overte na inej stanici.

Niektoré dátové polia sú prázdne. Za odosielanie textových informácií zodpovedá
vysielateľ.

Náležitosť prevádzky si overte na inej stanici.
Ohláste problém so stanicou.

Textové informácie sú neúplné (orezané). Displej je obmedzený na fixný počet znakov a
odosiela sa viac údajov, ako je možné zobraziť.

Nie je to porucha.

AUDIO SYSTÉM
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nastavenie funkcie DAB-FM je zapnuté, ale
alternatívna stanica sa neprehrá a signál sa
nezobrazuje na displeji.

Tuner čaká na obnovu pôvodného signálu a
vyhľadáva dostupný alternatívny kanál.

Počkajte na obnovu signálu alebo na to, kým tuner
nevyberie alternatívny kanál.

Na obrazovke sa zobrazí správa, že služba nie je k
dispozícii.

Zvolená služba alebo zostava nie je v prevádzke. Vyberte inú službu alebo zostavu.

INFORMÁCIE:

• Keď sa vykoná predvoľba stanice počas prehrávania sekundárnej služby, materská primárna služba sa zaregistruje.

• Sekundárne služby sa nezobrazia v zoznam staníc.
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iPod PREHRÁVAČ

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Systém nerozpoznal prehrávač iPod. Pripájací kábel nie je správne pripojený alebo
prehrávač iPod nefunguje správne.

Znovu pripojte pripájací kábel. Ak systém nerozpozná
prehrávač iPod ani po vykonaní tohto postupu, prehrávač
iPod reštartujte.

Prehrávač iPod, ktorý chcete pripojiť, nie je so
systémom kompatibilný.

Skontrolujte modely prehrávača iPod a verzie firmvéru
dostupné pre systém.

Pripojený predlžovací kábel USB nie je kompatibilný
so systémom.

Vymeňte predlžovací kábel USB, ak systém stále nerozpozná
prehrávač iPod po správnom opakovanom pripojení kábla.

Kábel ste veľmi rýchlo pripojili ku konektoru USB
alebo odpojili od pripojovacieho portu USB.

Kábel USB pripájajte alebo odpájajte pomaly.

Prehrávač iPod sa nedá ovládať. Prehrávač iPod ste zapojili do audio systému vo
vozidle, pričom slúchadlá atď. sú pripojené k
prehrávaču iPod.

Po odpojení prehrávača iPod od systému odpojte z
prehrávača iPod všetko príslušenstvo a prehrávač iPod
potom znovu pripojte k systému.

Prehrávač iPod nefunguje normálne. Prehrávač iPod odpojte od audio systému vo vozidle a
potom ho k systému znovu pripojte.

Systém prehráva album/súbor, ktorý obsahuje
určitý obrázok albumu (ak je vo výbave).

Prehrávač iPod odpojte od audio systému vo vozidle a
prehrávač iPod potom reštartujte. Obrázok albumu zakážte
(ak je súčasťou výbavy) a potom pripojte iPod k systému.

Prehrávač iPod nereaguje. V kategórii sa nachádza príliš veľa súborov. Znížte počet súborov v kategórii (na menej ako 65500
súborov).

Zapnutá je funkcia náhodného poradia. Ak je v prehrávači iPod uložených veľa súborov, vypnite
funkciu náhodného poradia.

Hudba sa nedá prehrávať. K prehrávaču iPod nie je pripojený konektor. Konektor pevne pripojte k iPodu.

Prehrávanie seká. Zvuk seká v dôsledku vibrácií následkom nestabilnej
polohy prehrávača iPod.

Prehrávač iPod umiestnite do stabilnej polohy, kde sa
nebude prevracať.

Nabitie batérie prehrávača iPod trvá
dlhšie.

Nabitie batérie prehrávača iPod môže trvať dlhšie
počas prehrávania z prehrávača iPod.

Ak je potrebné nabiť iPod, odporúčame vám zastaviť
prehrávanie hudby.

Nabíjanie batérie prehrávača iPod nie je
dostupné.

Kábel, ktorý je pripojený k iPodu, sa môže poškodiť
alebo nesprávne pripojiť.

Skontrolujte aktuálne používaný kábel.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Pomocou prehrávača iPod pripojeného k
audio systému vo vozidle nemôžete
ovládať funkcie.

-
Po pripojení prehrávača iPod k systému musíte obsluhu
prehrávača iPod vykonávať pomocou audio systému vo
vozidle.

Zvuk preskakuje. Preskakovanie zvuku môžu spôsobiť okolité
podmienky (šum atď.).

Neznamená to poruchu.

Používa sa predlžovací kábel USB. Nepoužívajte predlžovací kábel USB.

PAMÄŤOVÉ ZARIADENIE USB

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Systém nerozpoznal zariadenie USB. Používa sa predlžovací kábel USB. Nepoužívajte predlžovací kábel USB.

Používa sa USB rozbočovač. Nepoužívajte USB rozbočovač.

Zariadenie USB ste veľmi rýchlo pripojili ku
konektoru USB alebo odpojili od pripojovacieho
portu USB.

Zariadenie USB pripájajte alebo odpájajte pomaly.
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BLUETOOTH® AUDIO

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nie je možné vykonať registráciu. Zvukové zariadenie Bluetooth® nie je kompatibilné
s audio systémom vo vozidle.

Naštudujte si používateľskú príručku pre Bluetooth®
audio zariadenie.

Na zariadení je deaktivované rozhranie Bluetooth®. Skontrolujte, či je na zariadení povolená funkcia
Bluetooth®.

Kód PIN je nesprávny. Skontrolujte kód PIN pre zvukové zariadenie
Bluetooth®, ktoré chcete pripojiť.

Skontrolujte, či sa kód PIN pre zvukové zariadenie
Bluetooth® zhoduje s kódom PIN pre audio systém
vo vozidle.

Vo vozidle sa používa iné zariadenie Bluetooth®. Toto iné zariadenie Bluetooth® vypnite až do
ukončenia registrácie.

Hudba sa nedá prehrávať. Zvukové zariadenie Bluetooth® nie je kompatibilné
s audio systémom vo vozidle.

Naštudujte si používateľskú príručku pre Bluetooth®
audio zariadenie.

Systém nie je nastavený na režim zvuku
Bluetooth®.

Režim Bluetooth® audio vyberte stlačením tlačidla
<AUDIO>.

“Výber zdroja zvuku” (strana 34)
Adaptér Bluetooth® je vypnutý. Keď adaptér Bluetooth® používate pre zvukové

zariadenie Bluetooth®, zapnite ho.

Prehrávanie sa zastavilo. Zvukové zariadenie Bluetooth® nie je kompatibilné
s audio systémom vo vozidle.

Použite zariadenie, ktoré je so systémom
kompatibilné. Ak máte záujem o informácie týkajúce
sa kompatibility modelu, kontaktujte predajcu
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Na mobilnom telefóne je aktívny hovor. Nie je to porucha.

K sekaniu zvuku môže dochádzať počas
obsluhovania zvukového zariadenia Bluetooth®.

Stlačením tlačidla <AUDIO> vyberte režim
Bluetooth® audio a potom obsluhujte funkciu na
displeji dotykovej obrazovky systému vo vozidle
namiesto obsluhy na Bluetooth® audio zariadení.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nedá sa vykonať obsluha audio systému. Používa sa zvukové zariadenie Bluetooth®, ktoré
nepodporuje obsluhu audio systému.

Použite zariadenie, ktoré je so systémom
kompatibilné. Ak máte záujem o informácie týkajúce
sa kompatibility modelu, kontaktujte predajcu
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Počas pripájania k zvukovému profilu Bluetooth®
došlo k chybe.

Vypnite a zapnite napájanie zvukového prehrávača
Bluetooth® a potom obnovte pripojenie k systému.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Mobilný telefón sa nedá zaregistrovať. Mobilný telefón nie je kompatibilný s Hands-Free
telefónnym systémom vo vozidle.

Použite mobilný telefón, ktorý je so systémom
kompatibilný. Ak máte záujem o informácie týkajúce sa
kompatibility modelu, kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Registráciu mobilného telefónu ste vykonali
nesprávne.

Pozrite si postup registrácie a mobilný telefón potom
znovu zaregistrujte.

Mobilný telefón sa po dokončení registrácie
nedá pripojiť alebo je odpojený.

Nastavenie Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému vo vozidle je vypnuté.

Zapnite nastavenie Bluetooth® systému.

Nastavenie Bluetooth® mobilného telefónu je
vypnuté.

Zapnite nastavenie Bluetooth® mobilného telefónu.

Nízka zostávajúca úroveň nabitia batérie
mobilného telefónu.

Batériu mobilného telefónu nabite.

V závislosti od umiestnenia mobilného telefónu
môže dôjsť k prerušeniu bezdrôtového pripojenia
Bluetooth®.

Mobilný telefón nedávajte do oblasti obklopenej kovom
alebo veľmi ďaleko od Hands-Free telefónneho systému
vo vozidle. Mobilný telefón neumiestňujte do blízkosti
sedadiel ani vášho tela.

Registrácia mobilného telefónu sa nedokončila. Vykonajte registráciu mobilného telefónu.

Zlyhalo zavolanie na určité telefónne číslo. Ak sa systém niekoľkokrát pokúsi o uskutočnenie
hovoru na rovnaké telefónne číslo (napríklad: druhá
strana na hovor nereaguje, druhá strana je mimo
oblasti pokrytej službou alebo hovor zrušíte
predtým, ako druhá strana zareaguje), systém
môže odmietnuť požiadavku na uskutočnenie
hovoru na toto telefónne číslo.

Pripojenie obnovte vypnutím a opätovným zapnutím
mobilného telefónu.

BLUETOOTH® HANDS-FREE TELEFÓNNY SYSTÉM
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Systém nerozpoznal pripojenie mobilného
telefónu. Systém neprijíma alebo
neuskutočňuje hovory.

Mobilný telefón nie je kompatibilný s Hands-Free
telefónnym systémom vo vozidle.

Použite mobilný telefón, ktorý je so systémom
kompatibilný. Ak máte záujem o informácie týkajúce sa
kompatibility modelu, kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Mobilný telefón nie je pripojený. Pozrite si postup registrácie a mobilný telefón potom
znovu zaregistrujte.

Obsluha telefónu je obmedzená funkciami (ako
napríklad uzamknutím vytáčania atď.)
zaregistrovaného mobilného telefónu.

Odstráňte všetky nastavenia obmedzujúce použitie
mobilného telefónu a potom znovu vykonajte
registráciu.

Druhá strana nepočuje váš hlas.
Druhá strana počuje váš hlas, ale dochádza k
praskaniu a sekaniu.

Povolená je funkcia stlmenia. Skontrolujte, či je deaktivovaná funkcia stlmenia.

Mobilný telefón nie je pripojený. Pozrite si postup registrácie a mobilný telefón potom
znovu zaregistrujte.

Rýchlosť ventilátora vykurovania/klimatizácie je
príliš vysoká.

Znížte rýchlosť ventilátora vykurovania/klimatizácie.

Hluk okolia je príliš veľký. (Napríklad: silný dážď,
staveniská, vnútro tunela, približujúce sa vozidlá
atď.)

Hluk okolia odstráňte zatvorením okien.

Hluk vytváraný jazdou s vozidlom je príliš hlasný. Znížte rýchlosť vozidla.

Hlasitosť prichádzajúceho hlasu je príliš vysoká/
slabá.

Nastavte hlasitosť pomocou

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

na ovládacom paneli alebo <m> na volante.

Hlasitosť odchádzajúceho hlasu je príliš vysoká/
slabá.

Upravte hlasitosť na obrazovke nastavenia hlasitosti.

Počas hovoru dochádza k sekaniu hlasu alebo
počuť hluk.

V závislosti od umiestnenia mobilného telefónu
môže dôjsť k prerušeniu bezdrôtového pripojenia
Bluetooth®.

Mobilný telefón nedávajte do oblasti obklopenej kovom
alebo veľmi ďaleko od Hands-Free telefónneho systému
vo vozidle. Mobilný telefón neumiestňujte do blízkosti
sedadiel ani vášho tela.

Funkcia Hands-Free bude nedostupná, keď
hovor uskutočníte obsluhou mobilného
telefónu.

Keď niektoré modely mobilných telefónov použijete
na uskutočnenie hovoru, neprepnú sa na režim
Hands-Free.

Nie je to porucha. Ďalší hovor uskutočnite pomocou
funkcie Hands-Free.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nepočujete hlas druhej strany. Nedochádza k
zvoneniu.

Úroveň hlasitosti je nastavená na minimum. Upravte úroveň hlasitosti.

Mobilný telefón nie je pripojený. Pozrite si postup registrácie a mobilný telefón potom
znovu zaregistrujte.

Jednotlivé úrovne hlasitosti (zvonenie,
prichádzajúci hlas alebo odchádzajúci hlas) sa
odlišujú.

Nie každá úroveň hlasitosti je nastavená správne. Každú úroveň hlasitosti nastavte na správnu úroveň.

Displej dotykovej obrazovky a obrazovka
mobilného telefónu obsahujú odlišné
zobrazenie antény. Uskutočnenie alebo
prijatie hovoru nie je dostupné napriek tomu,
že zobrazenie antény znázorňuje, že to možné
je.

Zobrazenie antény sa odlišuje v závislosti od
modelu mobilného telefónu.

Neznamená to poruchu. Zobrazenie antény a
zostávajúca úroveň batérie, ktoré sú zobrazené na
displeji dotykovej obrazovky, môžu byť odlišné od tých,
ktoré sa zobrazujú na obrazovke mobilného telefónu.
Používajte ich len informatívne.

Pri používaní telefónu za vysokými budovami
nie je hlas počuť jasne.

Niektoré konštrukcie, ako napríklad vysoké stavby
atď. môžu spôsobiť nepravidelné odrážanie
rádiových vĺn alebo úplné zastavenie rádiových vĺn,
ktoré sa používajú v mobilných telefónoch.

Presuňte sa na miesto bez vysokých budov.

Pri používaní mobilného telefónu pod/v
blízkosti oblastí s vyvýšenými železničnými
traťami, vysokonapäťovými elektrickými
káblami, dopravnými signálmi, neónovými
billboardmi atď. počuť šum.

Na mobilný telefón môžu mať negatívny dopad
elektromagnetické vlny vytvárané v rádiových
zariadeniach.

Nie je to porucha.

Počas používania mobilného telefónu počuť
vo zvuku z audio systému šum.

Rádiové vlny vytvárané mobilným telefónom môžu
mať negatívny dopad na zvuk z audio systému.

Nie je to porucha.

Zvuk preskakuje alebo sa zadrháva. Na mobilnom telefóne mohla byť zapnutá
bezdrôtová sieť LAN (Wi-Fi).

Vypnite bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi).

Telefónny zoznam sa nedá stiahnuť. Pri procese párovania telefónu došlo k chybe. Vymažte informácie o Bluetooth® párovaní z mobilného
telefónu a systému vo vozidle pred opakovanou
registráciou.

Telefón nepodporuje funkciu sťahovania
telefónneho zoznamu.

Použite mobilný telefón, ktorý je so systémom
kompatibilný. Ak máte záujem o informácie týkajúce sa
kompatibility modelu, kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Systém sa nedá pripojiť k
dátovému centru služby
NissanConnect.

Nebolo vytvorené predplatné pre službu
NissanConnect EV.

Zaregistrujte sa k predplatnému služby NissanConnect. Podrobnosti o
predplatnom nájdete na webovej stránke, na linke podpory alebo u predajcu
NISSAN.

“NissanConnect Services (ak je súčasťou výbavy pre Európu, Rusko a
Ukrajinu)” (strana 65)
“Služby NissanConnect prevádzkované SiriusXM™ (ak je súčasťou výbavy
pre Mexiko)” (strana 67)

Komunikačná linka je zaneprázdnená. Pokus zopakujte po krátkej dobe.

Vozidlo sa nachádza na mieste, kde je
problém s príjmom rádiových vĺn.

Komunikácia sa obnoví, keď sa vozidlo dostane do oblasti, kde sú rádiové vlny
dostatočné na vysielanie. Systém budete môcť použiť, keď bude ikona na
displeji znázorňovať, že sa vozidlo nachádza vo vnútri oblasti s možnosťou
komunikácie.

Jednotka TCU (Telematická ovládacia
jednotka) nie je zapnutá.

Ak sa na ikone nezobrazuje, že sa vozidlo nachádza v komunikačnej oblasti
napriek tomu, že sa v nej nachádza, navštívte webovú stránku, kontaktujte linku
podpory alebo sa obráťte na predajcu NISSAN.

“NissanConnect Services (ak je súčasťou výbavy pre Európu, Rusko a
Ukrajinu)” (strana 65)
“Služby NissanConnect prevádzkované SiriusXM™ (ak je súčasťou výbavy
pre Mexiko)” (strana 67)

Príjem rádiových vĺn nie je dostatočný na
činnosť jednotky TCU (telematická
ovládacia jednotka).

Komunikácia sa obnoví, keď sa vozidlo dostane do oblasti, kde sú rádiové vlny
dostatočné na vysielanie. Systém budete môcť použiť, keď bude ikona na
displeji znázorňovať, že sa vozidlo nachádza vo vnútri oblasti s možnosťou
komunikácie.

Niektoré položky zobrazené na
obrazovke ponuky sa nedajú
zvoliť.

S vozidlom sa jazdí a niektoré položky
ponuky sú zakázané.

Pred obsluhou položiek na obrazovke ponuky vozidlo zastavte na bezpečnom
mieste a aktivujte parkovaciu brzdu.

Niektoré časti obrazovky sa
nezobrazujú.

S vozidlom sa jazdí a niektoré položky
ponuky sú zakázané.

Systém obsluhujte po zastavení vozidla na bezpečnom mieste a aktivovaní
parkovacej brzdy.

Systém neoznamuje
informácie.

Úroveň hlasitosti je nastavená na
minimum.

Nastavte úroveň hlasitosti pomocou

<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> na ovládacom paneli

alebo <m> spínačom na volante, kým systém poskytne informácie.

SLUŽBY NISSANCONNECT (ak sú súčasťou výbavy)
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Symptóm Príčina a protiopatrenie

Služba Apple CarPlay sa nedá spustiť, hoci je k nej vozidlo
pripojené.

Kábel USB nie je pripojený do pripojovacieho portu USB. Správne pripojte kábel USB do
pripojovacieho portu USB.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová zbernica) ” (strana 16)
[Možnosti spustenia] sú nastavené na [Nikdy nespúšťať]. Zmeňte nastavenie na [Vždy] alebo
[Vždy sa opýtať].

“Nastavenia služby Apple CarPlay ” (strana 77)
Na pripojenie vášho telefónu k pripojovaciemu portu USB použite kábel Lightning od
spoločnosti Apple (s certifikátom MFi) a skontrolujte, či kábel nie je zlomený.

Nastavenie služby Apple CarPlay nie je aktívne na vašom telefóne iPhone. Zapnite služba
“CarPlay“ vo vašom telefóne iPhone.

Zariadenie nie je kompatibilné so službou Apple CarPlay. Skontrolujte požiadavky na
kompatibilitu.

Nie je možné použiť bezdrôtový systém Apple CarPlay (ak je
súčasťou výbavy).

Bezdrôtové pripojenie sa nedokončilo správne. Ak chcete aktivovať bezdrôtový Apple

CarPlay, dotknite sa [m] na obrazovke nastavení pripojení.
“Nastavenia pripojení” (strana 22)

Bezdrôtové pripojenie sa nedokončilo správne.
“Pripojenie telefónu iPhone” (strana 75)

Odstráňte iPhone zo zoznamu zariadení a znovu ho pripojte k systému vo vozidle.
“Nastavenie zariadení” (strana 22)

Výkon služby Apple CarPlay sa znížil. Napríklad pomalé
pripojenie alebo pomalé fungovanie aplikácie.
alebo
Pri pokuse o prístup k funkciám služby Apple CarPlay sa zobrazí
chybové hlásenie. Pri pokuse o prístup k mapám sa zobrazí
prázdna obrazovka.

Overte si, že máte kompatibilný telefón iPhone, mobilné pripojenie a aktívny dátový plán.

Na pripojenie vášho telefónu k pripojovaciemu portu USB použite kábel Lightning od
spoločnosti Apple (s certifikátom Mfi).

Výkon telefónu alebo mobilné pripojenie. Odpojte a znova pripojte váš telefón.

Výkon telefónu alebo mobilné pripojenie. Ak chcete telefón reštartovať, vypnite/zapnite ho.

Prístup k Siri sa nedá získať pomocou <m> na volante.
Kábel USB nemusí byť správne pripojený. Odpojte a znova pripojte kábel USB.

Nastavenie Siri nie je v telefóne povolené. Zapnite Siri vo vašom telefóne.

Skontrolujte, že ste stlačili a držíte <m> namiesto toho, aby ste jednoducho stlačili spínač
na spustenie činnosti Siri.

SLUŽBA APPLE CARPLAY (ak je súčasťou výbavy)
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Symptóm Príčina a protiopatrenie

Aplikácia Android Auto sa nedá spustiť, hoci je k nej
vozidlo pripojené.

Kábel USB nie je pripojený do pripojovacieho portu USB. Správne pripojte kábel USB do pripojovacieho
portu USB.

“Porty pripojenia USB (univerzálna sériová zbernica) ” (strana 16)
[Možnosti spustenia] sú nastavené na [Nikdy nespúšťať]. Zmeňte nastavenie na [Vždy] alebo [Vždy sa
opýtať].

“Nastavenia aplikácie Android Auto” (strana 80)

Ak chcete aktivovať funkciu Android Auto, dotknite sa položky [m] na spúšťacom paneli alebo sa
dotknite položky [Pripojenie smartfónu] na obrazovke s informáciami a potom sa dotknite položky
[Android Auto].

“Výber ponuky zo spúšťacieho panelu” (strana 17)
“Informačná ponuka” (strana 62)

Pripojené zariadenie nie je kompatibilné so službou Android Auto. Skontrolujte požiadavky na
kompatibilitu.

Váš telefón so systémom Android sa nemusí rozpoznať, ak má slabú batériu. Nabite si váš telefón so
systémom Android a potom to skúste znovu.

Výkon aplikácie Android Auto klesá. Napríklad pomalé
pripojenie alebo pomalé fungovanie aplikácie.
alebo
Pri pokuse o prístup k funkciám aplikácie Android Auto
sa zobrazí chybové hlásenie. Pri pokuse o prístup k
mapám sa zobrazí prázdna obrazovka.

Overte si, že máte telefón kompatibilný so systémom Android, mobilné pripojenie a aktívny dátový
plán.

Použite kábel OEM pre telefón so systémom Android na pripojenie vášho telefónu k pripojovaciemu
portu USB.

Výkon telefónu alebo mobilné pripojenie. Odpojte a znova pripojte váš telefón.

Výkon telefónu alebo mobilné pripojenie. Zatvorte všetky aplikácie a reštartujte ich.

Výkon telefónu alebo mobilné pripojenie. Ak chcete telefón reštartovať, vypnite/zapnite ho.

Hlasové ovládanie sa nedá spustiť pomocou <m> na
volante.

Kábel USB nemusí byť správne pripojený. Odpojte a znova pripojte kábel USB.

Hlasové ovládanie sa nedá vykonať počas jazdy. Zapnite príslušné nastavenia v telefóne s Androidom.

Skontrolujte, že ste stlačili a držíte <m> (ak je súčasťou výbavy) namiesto toho, aby ste jednoducho
stlačili spínač na spustenie hlasového ovládania.

ANDROID AUTO (ak je súčasťou výbavy)
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Symptóm Príčina a protiopatrenie

Prístup k Siri Eyes Free sa nedá získať pomocou <m> na
volante.

Skontrolujte, či je medzi iPhone a systémom vytvorené spojenie Bluetooth®.

Skontrolujte, či je na zariadení povolené rozhranie Siri. Vo vašom telefóne prejdite na nastavenie
Siri.

Skontrolujte, či je prístup k Siri z obrazovky uzamknutia systému. Tento prístup môžete nastaviť v
ponuke nastavení telefónu.

V závislosti od krajín, hlasová prevádzka nie je dostupná a <m> nemusí fungovať.

Zdroj zvuku sa nezmení automaticky na režim iPod alebo
Bluetooth® Audio.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite aplikáciu na prehrávanie hudby zariadenia. Výkon
funkcie ovládania hudby pri používaní Podcasts, Audiobook alebo iných aplikácií tretích strán sa
môže líšiť.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov prehrávajte médiá, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení.
Streamovanie hudby alebo prehrávanie z úložiska cloud môže znížiť výkon.

Ručne prepnite zdroj.
“Výber zdroja zvuku” (strana 34)

Prehrávanie, pozastavenie, ďalšia skladba,
predchádzajúca skladba alebo časovač prehrávania
nefunguje.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite aplikáciu na prehrávanie hudby zariadenia. Výkon
funkcie ovládania hudby pri používaní Podcasts, Audiobook alebo iných aplikácií tretích strán sa
môže líšiť a ovláda sa zariadením.

Nie je počuť žiadnu hudbu/zvuk, ktorý sa prehráva z
pripojeného zariadenia iPhone

Skontrolujte, či je zdroj zvuku nastavený na režim Bluetooth® Audio alebo iPod. Pre režime iPod je
potrebné pripojenie USB.

Modely s navigačným systémom:
Nie je možné počuť navádzanie smeru odbočenia z
pripojeného zariadenia iPhone.

Skontrolujte, či je zdroj zvuku nastavený na režim Bluetooth® Audio alebo iPod. Pre režime iPod je
potrebné pripojenie USB.

Nie je možné prijímať textové správy (ak je súčasťou
výbavy) a upozornenia v audio systéme vozidla.

Skontrolujte, či je vo vašom telefóne zapnuté nastavenie.

Nie je možné odpovedať na textovú správu (ak je
súčasťou výbavy) a upozornenia pomocou Siri Eyes Free.

Po prijatí prichádzajúcej SMS správy postupujte podľa pokynov na obrazovke. Stlačte a podržte

tlačidlo <m> na volante pre činnosť Siri Eyes Free. Po spustení Siri Eyes Free začnite hovoriť
príslušný príkaz pre odpoveď na správu s použitím Siri Eyes Free.

APLIKÁCIA SIRI EYES FREE (ak je súčasťou výbavy)
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ZÁKLADNÉ ČINNOSTI

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nezobrazuje sa žiadny obraz. Jas je nastavený na najnižšie nastavenie. Upravte jas displeja.

Displej je vypnutý. Opakovaným stlačením <m> zapnete displej.

Hlasitosť hlasového navádzania je príliš
vysoká alebo príliš nízka.

Hlasitosť nie je nastavená správne alebo je
vypnuté nastavenie hlasového navádzania.

Nastavte hlasitosť hlasového navádzania alebo zapnite
nastavenie hlasového navádzania.

Na obrazovke sa nezobrazuje žiadna mapa. Zobrazuje sa iná obrazovka, ako obrazovka s
mapou.

Dotknite sa položky [Mapa] na spúšťacom paneli alebo
stlačte tlačidlo <MAP>.

Obrazovka je príliš tmavá. Pohyb je pomalý. Teplota v interiéri vozidla je nízka. Počkajte, kým sa interiér vozidla zohreje.

Niektoré body na displeji sú tmavšie alebo
svetlejšie ako ostatné.

Tento jav je prirodzená vlastnosť displejov z
tekutých kryštálov.

Nie je to porucha.

Niektoré položky ponuky sa nedajú vybrať. Niektoré položky ponuky sa stanú nedostupné
počas jazdy vozidla.

Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste a potom pracujte
s navigačným systémom.

NAVIGÁCIA (ak je súčasťou výbavy)
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OBRAZOVKA MAPY

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Názvy ciest a lokalít sa odlišujú v zobrazení
2D a 3D.

Je to spôsobené tým, že sa množstvo zobrazených
údajov zníži, aby sa na obrazovke nezobrazovalo príliš
veľa údajov. Existuje aj možnosť, že názvy alebo polohy
môžu byť zobrazené viackrát a názvy zobrazené na
obrazovke sa môžu odlišovať kvôli postupu
spracovania.

Nie je to porucha.

Poloha ikony vozidla sa nezhoduje s
aktuálnou polohou.

Vozidlo bolo po uvedení spínača zapaľovania do
polohy OFF prevezené, napríklad, trajektom alebo
nákladným autom.

Určitú dobu s vozidlom jazdite po ceste, kde je možné
prijímať signály globálnych navigačných satelitných
systémov (GNSS).

Poloha a smer ikony vozidla nemusia byť správne v
závislosti od jazdného prostredia a úrovní presnosti
polohovania.

Nie je to porucha. Určitú dobu s vozidlom jazdite, aby sa
automaticky napravila poloha a smer ikony vozidla.

“Aktuálna poloha vozidla” (strana 120)
Jazda s reťazami alebo vymenenými pneumatikami
môže spôsobiť nesprávne určenie polohy vozidla v
dôsledku nesprávneho výpočtu senzora rýchlosti.

Chvíľu s vozidlom jazdite (rýchlosťou približne 30 km/h
(19 MPH) približne 30 minút), aby ste automaticky
napravili polohu ikony vozidla.
Ak to neopraví polohu ikony vozidla, odporúčame sa
obrátiť na predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

V údajoch mapy sa vyskytla chyba alebo nie sú úplné
(poloha ikony vozidla je vždy chybná v tej istej oblasti).

Aktualizované informácie o cestách budú obsiahnuté v
ďalšej verzii údajov mapy.

“Ako aktualizovať údaje mapy” (strana 127)
Keď vozidlo jazdí po novej ceste, ikona
vozidla je umiestnená na inej blízkej ceste.

Keďže nová cesta nie je uložená v údajoch mapy,
systém automaticky umiestni ikonu vozidla na
najbližšiu dostupnú cestu.

Aktualizované informácie o cestách budú obsiahnuté v
ďalšej verzii údajov mapy.

“Ako aktualizovať údaje mapy” (strana 127)
Obrazovka sa na nočnú obrazovku
neprepne ani po zapnutí svetlometov.

Denná obrazovka bola nastavená pri poslednom
zapnutí svetlometov.

Keď zapínate svetlomety, nastavte obrazovku na

nočný režim pomocou tlačidla <m>.

Mapa sa neposúva ani pri pohybe vozidla. Zobrazí sa obrazovka mapy aktuálnej polohy. Dotknite sa položky [Mapa] na spúšťacom paneli alebo
stlačte tlačidlo <MAP>.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Ikona vozidla nie je zobrazená. Zobrazí sa obrazovka mapy aktuálnej polohy. Dotknite sa položky [Mapa] na spúšťacom paneli alebo
stlačte tlačidlo <MAP>.
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VÝPOČET TRASY A VIZUÁLNE NAVÁDZANIE

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Zemepisné body nie sú zahrnuté do
automatického prepočtu trasy.

Zemepisné body, cez ktoré ste už prešli, nie sú zahrnuté do
automatického prepočtu trasy.

Ak chcete znovu ísť k zemepisnému bodu, upravte trasu.

Informácie o trase nie sú zobrazené. Ešte nedošlo k vypočítaniu trasy. Nastavte cieľ a vykonajte výpočet trasy.

Vozidlo nie je na navrhnutej trase. Jazdite po navrhovanej trase.

Navádzanie po trase je vypnuté. Zapnite navádzanie po trase.

Informácie o trase sa neposkytujú pri niektorých typoch
ciest.

Nie je to porucha.

Automatické prepočítanie trasy
(alebo výpočet obchádzky) navrhne
rovnakú trasu, aká bola navrhnutá
predtým.

Výpočty trasy vzali do úvahy prioritné podmienky, ale
vypočítaná bola rovnaká trasa.

Nie je to porucha.

Nie je možné pridať zemepisný bod. Na trase je už nastavených dvadsať zemepisných bodov, a
to vrátane tých, ktoré už vozidlo prešlo.

Na trase môžete nastaviť maximálne 20 zemepisných
bodov. Ak chcete ísť k 21 alebo viacerým zemepisným
bodom, podľa potreby vykonajte výpočet trasy viackrát.

Navrhovaná trasa nie je zobrazená. Cesty v blízkosti cieľa nie je možné vypočítať. Vynulujte cieľ na hlavnú alebo bežnú cestu a prepočítajte
trasu.

Štartovací bod a cieľ sú príliš blízko seba. Nastavte vzdialenejší cieľ.

Štartovací bod a cieľ sú príliš ďaleko od seba. Cestu rozdeľte zvolením jedného alebo dvoch
prechodných cieľov a výpočty trasy vykonajte viackrát.

Existujú cesty s časovým obmedzením (podľa dňa v
týždni, podľa času) v blízkosti aktuálnej polohy vozidla
alebo cieľa.

Zvoľte položku [Nepoužiť inf. o obmedz.] v nastavení [Použiť
cesty s čas. obmedz.].

“Predvoľba trasy” (strana 102)
Časť trasy sa nezobrazuje. Navrhovaná trasa zahŕňa úzke uličky. Nie je to porucha.

Došlo k vymazaniu tej časti trasy,
ktorú ste už s vozidlom prešli.

Trasa je organizovaná časťami medzi zemepisnými bodmi.
Ak ste s vozidlom prešli cez prvý zemepisný bod, časť
medzi začiatočným bodom a týmto zemepisným bodom
sa odstráni (nemusí sa odstrániť v závislosti od oblasti).

Nie je to porucha.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Navrhnutá je nepriama trasa. Ak na cestách v blízkosti štartovacieho bodu alebo cieľa
existujúcu obmedzenia (ako napríklad jednosmerné
cesty), systém môže navrhnúť nepriamu trasu.

Nastavte polohu štartovacieho bodu alebo cieľa.

Systém môže navrhnúť nepriamu trasu pretože výpočet
neberie do úvahy niektoré oblasti, ako napríklad úzke
ulice.

Vynulujte cieľ na hlavnú alebo bežnú cestu a prepočítajte
trasu.

Informácia o orientačnom bode sa
nezhoduje so skutočnou
informáciou.

Môže to byť spôsobené nedostatočnými alebo
nesprávnymi údajmi mapy.

Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie údaje mapy.
“Ako aktualizovať údaje mapy” (strana 127)

Navrhovaná trasa nepresne spája
štartovací bod, zemepisné body
alebo cieľ.

Bližšie k týmto polohám nie sú žiadne údaje pre výpočet
trasy.

Nastavte štartovací bod, zemepisné body a cieľ na hlavnej
ceste a vykonajte výpočet trasy.
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HLASOVÉ NAVÁDZANIE

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Hlasové navádzanie nie je k dispozícii. Vozidlo sa odchýlilo od navrhnutej trasy. Vráťte sa na navrhnutú trasu alebo znovu požiadajte o
výpočet trasy.

Hlasové navádzanie je vypnuté. Zapnite hlasové navádzanie.

Navádzanie po trase je vypnuté. Zapnite navádzanie po trase.

Obsah navádzania sa nezhoduje so
skutočnými podmienkami na ceste.

Obsah hlasového navádzania sa môže meniť v
závislosti od typov križovatiek, kde sa bude odbáčať.

Dodržiavajte všetky dopravné pravidlá a predpisy.
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DOPRAVNÉ INFORMÁCIE (ak sú súčasťou výbavy)

Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nezobrazujú sa dopravné informácie. Nastavenie Premium Traffic je vypnuté. Zapnite nastavenie Premium Traffic.
“Nastavenia dopravných informácií” (strana 110)

Vozidlo sa nachádza v oblasti, kde dopravné informácie
nie sú k dispozícii.

Prejdite na oblasť, kde dopravné informácie sú k
dispozícii.

Mierka mapy je nastavená na úroveň, pri ktorej nie je
možné zobraziť ikony.

Skontrolujte, či mierka mapy nie je nastavená na úroveň,
pri ktorej nie je možné zobraziť ikony.

“Dopravné informácie na mape” (strana 109)
Odporúčaným bodom obchádzky sa
nevyhnete preplneným oblastiam.

Na základe cestnej siete a dostupných dopravných
informácií sa nepodarilo nájsť rýchlejšiu trasu.

Automatické vyhľadávanie obchádzok nemá za účel
vyhýbať sa dopravných zápcham. Vyhľadá najrýchlejšiu
trasu pri zohľadnení podmienok, ako sú dopravné
zápchy. Choďte po odporúčanej trase.

“Zobrazenie dopravných informácií (ak sú
súčasťou výbavy)” (strana 108)

Trasa sa nevyhýba časti cesty, pre ktorú
dopravné informácie hlásia uzatvorenie z
dôvodu prác na ceste.

Navigačný systém sa nevyhýba opravovaným cestám,
ak sa dátum a čas reálnych prác na ceste líši od
deklarovaného termínu.

Sledujte aktuálne dopravné podmienky a riaďte sa
pokynmi pri vozovke, ktoré informujú o možných
obchádzkach. Ak je cesta uzatvorená, použite funkciu
obchádzky a nastavte vzdialenosť obchádzky, aby ste sa
vyhli uzatvorenej časti cesty.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Systém nefunguje alebo nedokáže príkaz správne
interpretovať.

Vnútri vozidla je príliš veľký hluk. Zatvorte okná alebo utíšte spolujazdcov.

Rýchlosť ventilátora vykurovania/klimatizácie je
príliš vysoká.

Znížte rýchlosť ventilátora vykurovania/
klimatizácie.

Hluk vytváraný jazdou s vozidlom je príliš hlasný. Znížte rýchlosť vozidla.

Hlasový príkaz ste vyslovili tichým hlasom. Príkaz vyslovte hlasnejšie.

Načasovanie vyslovenia príkazu je príliš skoré. Pred vyslovením príkazu skontrolujte nasledujúce:
oznámilo sa hlasové navádzanie, zaznel tón a ikona
na obrazovke zmenila farbu zo sivej na oranžovú.

Príkaz vyslovujete príliš pomaly. Hovorte ho prirodzeným spôsobom bez prerušení
medzi slovami.

Systém vás vyzve, aby ste zopakovali príkaz. Výslovnosť je nezrozumiteľná. Hovorte zrozumiteľnejšie.

Príkaz sa vysloví príliš neskoro po zaznení tónu. Pred vyslovením príkazu skontrolujte do 5 sekúnd
nasledujúce: oznámilo sa hlasové navádzanie,
zaznel tón a ikona na obrazovke zmenila farbu zo
sivej na oranžovú.

Vyslovili ste nesprávny príkaz. Vyslovte príkaz alebo číslo, ktoré sa zobrazuje na
obrazovke.

Vyslovte príkaz uvedený v zozname príkazov.

Systém nerozpoznal vyslovené číslo správne. Naraz ste vyslovili príliš veľa čísel. Ak chcete dosiahnuť správne rozpoznanie v
systéme, medzi príslušné číslice vložte pauzu. Pri
vyslovovaní telefónneho čísla dajte pauzu medzi
kódy oblasti, kódy vytáčania atď.

Pamäťové zariadenie USB sa nedá obsluhovať
hlasovými príkazmi.

V závislosti od konkrétneho zariadenia sa iPhone
alebo iPod môže rozpoznať ako pamäťové
zariadenie USB.

Nie je to porucha.

Obrazovka obsluhy zariadenia USB/iPodu je
znázornená sivou farbou.

Zvukové zariadenie nie je pripojené. K systému pripojte zvukové zariadenie.

ROZOZNÁVANIE HLASU (ak je súčasťou výbavy)
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Pri pokuse o výber skladby a obsluhu zariadenia
USB/iPodu sa zobrazí chybové hlásenie.

Informácie o skladbe sa spracúvajú pre registráciu
systémom.

Informácie o skladbe sa načítajú do systému, keď
sa prvý raz zaregistruje nové zvukové zariadenie
alebo po zmene informácií o skladbe v už
zaregistrovanom zariadení. Čakajte na dokončenie
načítavania, ktoré môže trvať od niekoľkých minút
po jednu hodinu.

Počet skladieb presahujúci množstvo, ktoré môže
zariadenie obsahovať, sú uložené v pripojenom
zvukovom zariadení.

Znížte počet skladieb uložených vo zvukovom
zariadení.

Vo zvukovom zariadení nie je uložená žiadna
skladba.

Do pripojeného zvukového zariadenia uložte
skladby. Uloženie skladieb s údajmi, ako je názov
interpreta, názov albumu, názov skladby, zoznam
prehrávania a pod., sprístupní vyhľadávanie
skladieb pomocou systému rozpoznávania hlasu.

Funkcia rozpoznávania hlasu môže byť aktivovaná

pomocou tlačidla <m> na volante.

V závislosti od krajín, hlasová prevádzka nie je

dostupná a <m> nemusí fungovať.

Nie je to porucha.
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