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OVL ÁDÁNÍ TL AČÍTK Y

2

A

Vysunutí CD.

B

Volba režimu audio (RÁDIO, CD, MĚNIČ CD, a MP3) nebo
pomocného vstupu audio/video (video je k dispozici, když je
rychlost nižší než 5 km/h).

SOURCE

H

Režim rádio: Ruční vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim měnič CD/MP3: Volba předchozího CD/složka předchozího CD.
Ostatní: Možnost přesouvat se v menu.

Režim rádio: Ruční sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim měnič CD/MP3: Volba následujícího CD/následující
složky CD.
Ostatní: Možnost přesouvat se v menu.

Stisknutí: Zapnutí/vypnutí.
Otáčení: Nastavení hlasitosti.

C

D

Krátké stisknutí: Zvednutí.
Zobrazení kontextového menu telefonu.
Ostatní: Pohyb v menu.

I

E

Krátké stisknutí: Přístup menu služeb CITROËN.
Dlouhé stisknutí: Přímé volání havarijní služby CITROËN.

J

F

Výběr typu informace zobrazované na pravé straně displeje
(rádio, navigace,...).

MODE

• Otáčením ovladač umožňuje:
- Pohyb po displeji k výběru funkce, parametru nebo

ESC

Krátké stisknutí: Zrušení probíhající operace nebo smazání
doplňkového zobrazení.

K

Infračervený port.

L

Jednotka karty SIM.

L’

Povel pro vysunutí jednotky karty SIM.

M

Režim rádio:
• Krátké stisknutí: Automatické vzestupné vyhledávání
stanic.
Režim CD a měnič CD:
• Krátké stisknutí: Hledání následující skladby.
• Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při rychlém posuvu.
Režim MP3:
• Krátké stisknutí: Hledání následující skladby.
• Dlouhé stisknutí: Rychlý posuv následujících skladeb.
Ostatní: Pohyb v menu.

hodnoty.

- Snižování nebo zvyšování hodnoty během nasta-

G
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vování.
- Plynulé zobrazení měnících se položek během zobrazení seznamu.
- Upravit měřítko mapy na displeji.
• Stisknutím ovladač umožňuje:
- Přejít do kontextového menu (zkrácenému vzhledem k
některé volbě, která je zobrazena v pravé části).
- Potvrzení zvolené funkce nebo změněné hodnoty.
- Volit parametr typu „seřízení“ nebo „seznam“, aby ho
bylo možno upravovat.
- Aktivovat/deaktivovat funkci.
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Režim rádio:

3

Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí dopravních informací.
Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí funkce PTY.

S

TA/PTY

T

LIST

Krátké stisknutí: Zobrazení seznamu dostupných rozhlasových
stanic (max. 30), nebo skladeb CD nebo MP3.
Dlouhé stisknutí: Aktualizace seznamu stanic.

U

AUDIO

Vyvolání funkcí nastavení audio:
Ekvalizéry, hloubky, výšky, loudness, fader, rovnováha, hlasitost
v závislosti na rychlosti jízdy.

V

SOS

• Krátké stisknutí: Automatické sestupné vyhledávání
frekvencí.
Režim CD a měnič CD:
• Krátké stisknutí: Hledání předchozí skladby.
• Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při posuvu zpět.
Režim MP3:
• Krátké stisknutí: Hledání předchozí skladby.
• Dlouhé stisknutí: Rychlý posuv předchozích skladeb.
Ostatní: Pohyb v menu.

N

O

DARK

Opakování stisků umožňuje:
• Stisknutí: Svítí pouze horní část displeje.
• Dvě stisknutí: Úplné zhasnutí (tmavý displej).
• Tři stisknutí: Návrat ke standardnímu zobrazení.
Dlouhé stisknutí (nanejvýš na 10 sekund): Opětovná inicializace systému.

W

P

MENU

Krátké stisknutí: Přístup do Hlavního menu.
Dlouhé stisknutí: Přístup k menu pomocí hlasových povelů,
podle popisu Vašeho vybavení, pro spuštění navigace a stavu
služeb.
V některých zemích je toto ovládání za jízdy deaktivováno.

Q

Během telefonování:
• Krátké stisknutí: Zavěsit.

R

Krátké stisknutí: Volba frekvenčních pásem a série pamětí.
Dlouhé stisknutí: Automatické ukládání stanic FM do paměti
(Autostore).

BAND
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Dlouhé stisknutí (od 2 do 8 sekund): Nouzové volání.

123456

Režim rádio:
• Krátké stisknutí: Vyvolání stanic uložených do paměti.
• Dlouhé stisknutí: Ukládání stanic do paměti.

12345

Režim Měnič CD: Výběr CD.

012345
6789*#

Ostatní:
• Všechny alfanumerické záznamy (telefon, adresa, nastavení
data/hodin atd.).
• Rychlé vyhledání jména začínajícího zvoleným písmenem v
adresáři a na kartě SIM.

X

Uložení CD.

Z

Měnič CD.

Povely H, M, I a N umožňují v režimu „Výběr - Posun na mapě“ se vzájemně
posunout na mapě směrem nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.
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OVL ÁDÁNÍ Z VOL ANTU

4

Ovladače na volantu umožňují přístup k některým funkcím, aniž by bylo nutné používat ovladače NaviDrive.

1

VOL+

Zvyšování hlasitosti.
7

2

Režim rádio:
• Krátké stisknutí: Automatické vzestupné vyhledávání
frekvencí.
Režim CD a měnič CD:
• Krátké stisknutí: Vzestupné vyhledávání skladeb.
• Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při rychlém posuvu.

3

Režim rádio:
• Prezentace stanic uložených v paměti.
Měnič CD:
• Volba následujícího nebo předchozího CD.
Režim CD a režim MP3:
Vyhledávání skladby.

4

VOL–

5

6

MENU

OK

V menu, v seznamu, v abecedě:
Potvrzení funkce, položky nebo vybrané hodnoty.

Výběr předchozí nebo následující položky na displeji, v seznamu
nebo v abecedě.

8

9

ESC

10

MODE

• Krátké stisknutí: Zrušení probíhající operace.
• Dlouhé stisknutí: Návrat k trvalému zobrazení

Výběr typu informací, zobrazovaných v pravé části displeje.

Snižování hlasitosti.

Mute
• Stisknutí: Dočasné vypnutí zvuku.
• Dvě stisknutí: Obnovení zvuku.

11

Přístup do Hlavního menu pro aktivaci/deaktivaci nebo výběr
nastavení Vašeho vozidla.
Aby bylo vyhověno legislativě některých zemí, je ovladač „ Menu “
během jízdy deaktivován.

12
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Vypnutí spojení
• Stisknutí: Vstup do kontextového menu Telefon.
Při příchozím hovoru
• Krátké stisknutí: Zvednutí.
• Dlouhé stisknutí: Odmítnutí hovoru.
Při hovoru
• Krátké stisknutí: Zavěsit.
• Dlouhé stisknutí: Vstup do kontextového menu Telefon.

• Aktivace hlasového rozpoznávání.
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SPUŠTĚNÍ - VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Z APNUTÍ /VYPNUTÍ
S klíčem ve spínací skříňce v poloze Jízda M,
stiskněte ovladač C, pro zapnutí nebo vypnutí
části audio.
Poznámka:
• Pokud byla audiočást NaviDrive před
vypnutím klíče ve spínací skříňce vozidla
v provozu, zapne se znovu automaticky
znovu po opětném otočení klíče ve spínací
skříňce.
• Vybraný režim je při vypnutí systému NaviDrive uložen do paměti a objeví se znovu
po spuštění systému.
• Po přerušení kontaktu spínací skříňky,
pomocí klíče nebo bez, může systém NaviDrive po stisknutí ovladačů S, V, D, E, nebo
při vložení CD do přehrávače CD fungovat
maximálně po dobu 30 minut.

POPIS
Dlouhé stisknutí P umožní přístup k technickému popisu Vašeho zařízení.
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SIM KARTA
• Otevřete dvířka L stisknutím pomocí hrotu
tužky v otvoru L’, umístěném pod dvířky.
Dále vložte Vaši kartu SIM do dvířek, potom
je znovu zavřete.
• Vyjmutí karty SIM z uložení L lze provést
pouze po vypnutí systému NaviDrive (klíč
v poloze S (Zabezpečení proti krádeži) a
zhasnutém displeji).
• Vložení karty je nutné pro správnou funkci
některých voleb.

OPĚTOVNÁ INICIALIZACE
V případě, že systém NaviDrive nefunguje,
můžete ho reinicializovat dlouhým stisknutím
(nejvýš na 10 sekund) ovladače O.

Z ABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI
Systém NaviDrive je kódován tím způsobem,
aby fungoval pouze ve Vašem vozidle.
Pokud by byl instalován jinde, nebude pracovat.
Poznámka:
Zabezpečení proti krádeži pracuje zcela automaticky a nevyžaduje žádnou obsluhu.

5

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Váš systém NaviDrive zahrnuje:
• 3 vlnové rozsahy (MW/LW/FM).
• Bi-tuner (u verze s barevným displejem)
s RDS EON PTY, zobrazení jména PS,
Radio TEXT, sledování programu RDS,
Dopravní informace TA, Dopravní informace TMC, 24 předvoleb (18 FM - 6 MW/LW),
automatické ukládání stanic s nejsilnějším
příjmem do paměti AST.
• Přehrávač CD kompatibilní s MP3.
• Dvoupásmov ý telefon GSM fáze 2
(900MHz/1800MHz), o výkonu 2 Watt s
hlasovým ovládáním a ukládáním kódu PIN
do paměti.
• Hlasové povely pro příkazy navigace, pro
čtení textových zpráv (SMS) a informace RDS - TMC.
• Výstupní výkon 4x35 W.
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HL AVNÍ MENU
POHYB V MENU
Ovladače G, H, I, M, N a ovladač 8 na volantu
umožňují pohyb v menu a při stisknutí ovladače G a 7 potvrzení Vaší volby.
Doporučujeme nepoužívat příkazy NaviDrive
při jízdě. V některých zemích mohou být
některé ovladače (v souladu s národní legislativou) deaktivovány.

ÚDRŽBA
Na údržbu displeje doporučujeme používat
neabrazivní utěrku a na informační obrazovku
vhodný přípravek.

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ

HLAVNÍ MENU

Podle Vašeho výběru zobrazuje funkční informace Navigace - Dopravní Informace, Zvuk,
Adresář, Telefon a Dálkově přenášené služby,
Konﬁgurace, Mapa a Video.
Informace, zobrazené v pravé části Vašeho
displeje, je možné měnit stisknutím F nebo
pomocí hlasových příkazů.
Informace na pravé straně a v horní části
displeje jsou závislé na volbě provedené na
pravé straně.
Určité informace a akce (hlášení, nastavení a
kontextové menu) jsou ohlášeny přechodným
otevřením okna na displeji.
Displej umožňuje také konﬁguraci Vašeho
vozidla.

Stisknutí ovladače P nebo 6 na volantu umožní
přístup k souboru dostupných funkcí Vašeho
systému NaviDrive:
• Navigace – dopravní informace.
• Audio.
• Adresář.
• Telefon a Dálkově přenášené služby.
• Konﬁgurace Vašeho vozidla.
• Mapa (u verze s barevným displejem).
• Video (u verze s barevným displejem).
Popis klimatizace je uveden na následujících
stranách. Některé volby se objeví pouze v
případě, že jste uzavřeli zvláštní smlouvu.

KONTEXTOVÉ MENU
Stisknutí ovladače G Vám umožní přístup k
určitým funkcím, které jsou k dispozici pro
funkce zobrazené v pravé části displeje.
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PŘEHLED MENU NAVIGACE – DOPR AVNÍ INFORMACE

7

Zadávání adresy ............................................................................................................................................................................19
NAV 1. a

Služby NaviDrive ...........................................................................................................................................................................19
NAV 1. b

NAV

Volba požadovaného místa .......................................................................................................................................................... 20

VÝBĚR CÍLE
STRANA 19
NAV 1

NAV 1. c

Adresář ......................................................................................................................................................................................... 20
NAV 1. d

Volba jednoho z dvaceti posledních cílů...................................................................................................................................... 20
NAV 1. e

Přidání etapy ..................................................................................................................................................................................21

ETAPY A ITINERÁŘE
STRANA 21
NAV 2

NAV 2. a

Uspořádání/zrušení etap ...............................................................................................................................................................21
NAV 2. b

Změna itineráře .............................................................................................................................................................................21
NAV 2. c

Zvolený cíl (pro změnu) .................................................................................................................................................................21
NAV 2. d

Určit kritéria výpočtu itineráře .......................................................................................................................................................21
NAV 3. a

Nastavení hlasového rozpoznávání ..............................................................................................................................................21
NAV 3. b

Aktivovat/deaktivovat výslovnost názvu ulice ..............................................................................................................................21

ZMĚNA VOLBY NAVÁDĚNÍ
STRANA 21
NAV 3

NAV 3. c

Zobrazit informace z CD-ROM o navigaci ....................................................................................................................................21
NAV 3. d

Vymazat poslední cíle ...................................................................................................................................................................21
NAV 3. e

Konzultovat hlášení ...................................................................................................................................................................... 23
NAV 4. a

Filtr dopravních informací TMC
NAV 4. b

INFORMACE O DOPRAVNÍ SITUACI TMC
STRANA 21

Aktivovat/deaktivovat ﬁltr itineráře........................................23
Filtr události ...........................................................................23
Zeměpisný ﬁltr .......................................................................23

NAV 4

Volba stanice TMC ................................................................23
Nastavení hlasového rozpoznávání ..............................................................................................................................................21
NAV 4. c

Aktivovat/deaktivovat zobrazení zpráv .........................................................................................................................................21
NAV 4. d

Z ASTAVIT/ SPUSTIT NAVÁDĚNÍ ................................................................................................................................................................................................................................. 17
NAV 5

KONTEXTOVÉ MENU NAVIGACE - DOPRAVNÍ INFORMACE ....................................................................................................................................................................................................18

ART_B5_FRA_indexe.indd Sec1:7
ART_B5_TCH_indexe.indd

02/09/2005 09:50:48
06/09/2005
10:07:58

8

PŘEHLED MENU AUDIO – PALUBNÍ POČÍTAČ
Aktivovat/deaktivovat funkci sledování RDS v pásmu FM ...........................................................................................................24
AUD 1. a

Aktivovat/deaktivovat regionální režim sledování FM ..................................................................................................................24
AUD 1. b

Aktivovat/deaktivovat zobrazení rádiotextu..................................................................................................................................24

AUD

AUD 1. c

Aktivovat/deaktivovat zobrazení podrobností CD MP3 ...............................................................................................................24
AUD 1. d

KONTEXTOVÉ MENU REŽIMU R ÁDIO ................................................................................................................................................................................................................................25
KONTEXTOVÉ MENU REŽIMU CD .....................................................................................................................................................................................................................................31
KONTEXTOVÉ MENU MP3 .............................................................................................................................................................................................................................................31
KONTEXTOVÉ MENU REŽIMU M ĚNIČ CD ..........................................................................................................................................................................................................................32

Zadání vzdálenosti k cíli ............................................................................................................................................................... 33

ODB

ODB 1

KONFIGURACE PALUBNÍHO POČÍTAČE
STRANA 33

Úprava jednotek............................................................................................................................................................................ 33
ODB 1

ODB 1

Zobrazit seznam hlášení .............................................................................................................................................................. 33

DIAGNOSTIKA
STRANA 33
ODB 2

ODB 2. a

Zobrazit stav nabití náhradní baterie ........................................................................................................................................... 33
ODB 2. b

Zobrazit stav pokrytí signálu GPS ............................................................................................................................................... 33
ODB 2. c

STAV FUNKCÍ ....................................................................................................................................................................................................................................................... 33
ODB

KONTEXTOVÉ MENU PALUBNÍHO POČÍTAČE .......................................................................................................................................................................................................................33

ART_B5_FRA_indexe.indd Sec1:8
ART_B5_TCH_indexe.indd

02/09/2005 09:50:48
06/09/2005
10:07:58

PŘEHLED MENU ADRESÁŘ
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OVL ÁDÁNÍ HL ASEM

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Funkce Ovládání hlasem umožňuje ovládání
některých funkcí:
• Pomocí hlasových záznamů uložených
uživatelem, například: „Bureau“ (Kancelář)
nebo „Domicile“ (Bydliště). Ke zlepšení
rozpoznávací schopnosti systému u těchto
slovních vzorků se doporučuje nahrávat je
s odlišnými intonacemi.
• Pomocí předem uložených slov nebo
výrazů, například: „Radio“ (Rádio), „Aide“
(Pomoc).
Hlasové povely pracují na principu větvení slov.
Nejdříve musí být rozpoznáno slovo na dané
úrovni, aby bylo možno zadat hlasový povel
následující úrovně.

ART_B5_FRA_indexe.indd Sec1:12
ART_B5_TCH_indexe.indd

SPUŠTĚNÍ /ZASTAVENÍ

ROZPOZNÁVÁNÍ
HLASU
Stisknutím ovladače 12 na volantu dojde k
aktivaci této funkce.
Aktivace funkce je potvrzena zvukovým
signálem a aktivací jednoho okna na displeji.
Systém je pak přepnut na záznam slov. Pokud
je vyslovené slovo systémem rozpoznáno,
zobrazí se na displeji a zazní zvukový signál.
V opačném případě se systém ozve slovem
„Pardon“. Pak je nutné slovo zadat znovu.
Hlasové povely se automaticky deaktivují a
systém vydá dvojí pípnutí po provedení zákroku,
provedeném hlasovými povely.
Pokud nebude hlasový povel vysloven, funkce
se po několika sekundách přeruší a systém se
ozve prohlášením „Fin de reconnaissance“
(Konec rozpoznávání).
Stisknutím ovladače 12 na volantu nebo ovladače J nebo 9 deaktivujete tuto funkci.

Příklad:
Pro vyvolání stanice uložené do paměti pod
číslem 3, je třeba: Vyslovit slovo „Radio“
(Rádio), vyslechnout si odpověď systému
s pípnutím, potom vyslovit slovo „Mémoire“
(Paměť), vyslechnout si odpověď systému s
pípnutím a potom ukončit slovem 3.
Dvojitý zvukový signál je potvrzením provedení
příkazu.
Znění slova „Aide“ (Pomoc) a „Que puis-je
dire“ (Co mohu říci), zobrazí povely, které jsou
v okamžiku vydání povelu k dispozici.
Vyslovte slova příkazu odpovídajícího akci,
kterou chcete provést.
Pokud nevíte, na které úrovni větvení příkazů
se nacházíte, pak slovo „Annuler“ (Zrušit)
převede ovládání hlasem do předcházející
úrovně větvení.
Slova nebo výrazy předem uložené výrobcem
jsou pro systém snáze rozpoznatelné než příkazy zaznamenané kterýmkoliv uživatelem.
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Afﬁcher

Audio
Guidage
Navigation
Ordinateur de bord
Téléphone
Annuler
Aide
Que puis je dire

V pravé části displeje zobrazí informace o aktuálním režimu audio
V pravé části displeje zobrazí informace o navigaci/navádění
V pravé části displeje zobrazí informace o navigaci/navádění
V pravé části displeje zobrazí informace palubního počítače
V pravé části displeje zobrazí telefonní informace
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

Appeler

« Libellé pré-enregistré »

Telefon volá na první číslo v souboru připojenému na vyslovený hlasový záznam

Arrêter

13

Vypne ovládání hlasem

Changeur
Disque numéro
Disque précédent

Přechod na režim Audio - Měnič CD
1-6
Přechod na přehrávání CD v měniči dle zadaného čísla
Annuler
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Aide
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Que puis je dire
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Přechod na přehrávání předchozího CD v měniči

Disque suivant
Lecture aléatoire
Liste
Changeur
Plage numéro
Plage précédente
Plage suivante
Répéter
Scan
Annuler
Aide
Que puis je dire
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1-20
Annuler
Aide
Que puis je dire

Přechod na přehrávání následujícího CD v měniči
Aktivuje nebo deaktivuje přehrávání v režimu náhodného výběru na aktuálním CD
Během přehrávání zobrazuje seznam skladeb aktuálního CD
Přechod na přehrávání skladby aktuálního CD podle zadaného čísla
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Přechod na přehrávání předcházející skladby aktuálního CD
Přechod na přehrávání následující skladby aktuálního CD
Aktivace nebo deaktivace opakování přehrávání aktuálního CD
Aktivace nebo deaktivace přehrávání začátků skladeb aktuálního CD
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
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Arrêter
Répertoire
Reprendre

Voir
Guidage
Zoom moins
Zoom plus
Annuler
Aide
Que puis je dire

Vypne aktuálně prováděné navádění
Spustí navádění na adresu uloženou v souboru připojenému na vyslovený hlasový záznam
Opakuje navádění na naposledy určenou destinaci
Destination
Vycentruje mapu k aktuálnímu cíli cesty, nebo poslednímu cíli cesty
Véhicule
Vycentruje mapu vůči vozidlu
Annuler
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Aide
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Que puis je dire
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zmenší oblast zobrazenou na mapě
Zvětší oblast zobrazenou na mapě
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

« Libellé pré-enregistré »

Guider vers

« Libellé pré-enregistré »

Spustí navádění na adresu uloženou v souboru připojenému na vyslovený hlasový záznam

Info traﬁc

Afﬁcher
Lire
Annuler
Aide
Que puis je dire

Zobrazí seznam hlášení s dopravními informacemi TMC
Přečte hlášení ze seznamu hlášení TMC nebo přečte poslední vybrané hlášení
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

Lecteur de CD
Lecture aléatoire
Liste
Plage numéro

Lecteur de CD

1-20
Annuler
Aide
Que puis je dire

Plage précédente
Plage suivante
Scan
Annuler
Aide
Que puis je dire

Répertoire
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Répéter
Suivant
Précédent
Annuler
Aide
Que puis je dire

Přechod na režim Audio CD
Aktivace nebo deaktivace přehrávání s náhodným výběrem
Během přehrávání zobrazuje seznam skladeb aktuálního CD
Přechod na přehrávání skladby podle zadaného čísla
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Přechod na předchozí skladbu CD
Přechod na následující skladbu CD
Aktivace nebo deaktivace přehrávání začátků skladeb aktuálního CD
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Aktivace nebo deaktivace opakování složky CD v průběhu přehrávání
Přechod na následující složku CD
Přechod na předchozí složku CD
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
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Message

Afﬁcher
Lire
Annuler
Aide
Que puis je dire
« Libellé pré-enregistré »

Voir

Destination
Véhicule
Annuler
Aide
Que puis je dire

Zoom moins
Zoom plus
Annuler
Aide
Que puis je dire
Non

Radio

Radio

Vypne aktuálně prováděné navádění
Spustí navádění na adresu uloženou v souboru připojenému na vyslovený hlasový záznam
Opakuje navádění na naposledy určenou destinaci
Vycentruje mapu k aktuálnímu cíli cesty, nebo poslednímu cíli cesty
Vycentruje mapu vůči vozidlu
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zmenší oblast zobrazenou na mapě
Zvětší oblast zobrazenou na mapě
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Anuluje žádost o zrušení zprávy SMS

Oui
Précédent

Zobrazí seznam zpráv SMS
Přečte poslední přijatou SMS nebo SMS vybranou v seznamu zpráv
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

Arrêter
Répertoire
Reprendre

Navigation

15

Potvrzuje žádost o zrušení zprávy SMS
Přechod na předchozí radiostanici nebo na předchozí skladbu v režimu CD/CDC. Pokud je právě čtena zpráva SMS, přechod na čtení předchozí zprávy
SMS
Přechod na režim Audio Rádio
Autostore
Uložení 6 stanic FM s nejlepším příjmem v okolí vozidla do paměti
Liste
Zobrazí seznam stanic v dosahu vozidla
1-6
Vybírá stanici podle zadaného čísla paměti
Annuler
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Mémoire
Aide
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Que puis je dire
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Précédent
Spustí automatické vyhledávání předchozí stanice
Suivant
Spustí automatické vyhledávání následující stanice
Annuler
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Aide
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Que puis je dire
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
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SMS

Afﬁcher
Lire
Annuler
Aide
Que puis je dire

Zobrazí seznam zpráv SMS
Přečte poslední přijatou SMS nebo SMS vybranou v seznamu zpráv
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

Stop
Suivant
Supprimer

Téléphone

Zastaví čtení zpráv SMS. Vypne ovládání hlasem
Přechod na následující radiostanici nebo na následující skladbu v režimu CD/CDC. Pokud je právě čtena zpráva SMS, přechod na čtení následující zprávy
SMS
Žádost o zrušení čtené zprávy SMS
Boîte vocale
Dernier numéro
Messagerie vocale
Répertoire
Annuler
Aide
Que puis je dire

« Libellé pré-enregistré »

Spustí telefonické volání do hlasové schránky uživatele
Spustí telefonické volání na posledně zařazené číslo v seznamu hovorů
Spustí telefonické volání do hlasové schránky uživatele
Telefon volá na první číslo v souboru připojenému na vyslovený hlasový záznam
Návrat na předchozí úroveň větvení hlasových povelů
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

Aide

Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně

Que puis je dire

Zobrazí hlasové příkazy příslušné úrovně
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NAVIGACE – DOPR AVNÍ INFORMACE
Při prvním použití systému navigace nebo
po odpojení akumulátoru je nezbytné
navigační systém inicializovat. K tomu
účelu musí stát vozidlo na nezastřešeném
místě, aby bylo možno navázat kontakt se
satelitem, poté se přepne klíček ve spínací
skříňce do polohy M (detaily viz návod k
obsluze) na dobu 15 minut.

Některé popsané funkce nebo služby se
mohou měnit podle verze CD-ROM nebo
podle země prodeje.
V místech, kde není dostupný signál GPS
pomocí satelitů (např. pod mosty, na podzemních parkovištích, atd.), může dojít k
přechodnému přerušení lokalizace vozu
nebo navigace vozidla.

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU

INFORMACE O DOPRAVNÍ SITUACI TMC

Integrovaný navigační systém Vás naviguje
pomocí hlasových a vizuálních pokynů do
zvolené cílové stanice.
Podstata funkce systému spočívá ve využití
kartograﬁcké databáze uložené na CD-ROM
v kombinaci s využitím GPS systému.
GPS systém umožňuje určení polohy Vašeho
vozu pomocí několika satelitů.
Integrovaný navigační systém se skládá z
následujících částí:
• Přehrávač CD-ROM.
• Ovládání vyvolání posledního hlasového
hlášení - během navigace, dlouhým stisknutím konce ovladače osvětlení vyvoláte
opakování poslední hlasové informace.
• CD-ROM se zeměpisnými údaji vkládejte
do mechaniky jednotky X potištěnou stranou nahoru.
• Hlasová syntéza, která generuje směrové
pokyny během navigace.
• Displej.
• Anténa GPS.
• Ovládání na konzole a na volantu.

V některých zemích je hlášení o dopravní
situaci vysíláno v pásmu středních vln FM
rozhlasového vysílání. Tyto informace vysílané
přes systém RDS může NaviDrive přijímat
a dekódovat. Popis této funkce začíná na
straně 21.
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N ASTAVENÍ

HLASITOSTI HLASOV ÝCH
POKYNŮ
Při vyslovení hlasového pokynu máte možnost
nastavit hlasitost pomocí ovladače C nebo
ovladačů 1 a 4 u volantu.
Ovládání hlasem můžete deaktivovat v menu
„Konﬁgurace“ – „Displej“ – „Zvuk“.

17

NAV

HLAVNÍ MENU NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
– INFORMACE O DOPRAVNÍ SITUACI
Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Navigace - Dopravní
informace a potvrďte pro přístup k následujícím funkcím:
• Výběr cílového místa.
• Etapy a itineráře.
• Volba navigace.
• Informace o dopravní situaci TMC.
• Zastavit/spustit navádění.
Po spuštění navigace Vás informace zobrazené
na displeji informují o používání navigačního
systému. Pokud s obsahem souhlasíte, stiskněte tlačítko G.
Dodržujte platné dopravní značky a značení
na vozovce.

02/09/2005 09:50:50
06/09/2005
10:08:00

NAVIGACE – DOPR AVNÍ INFORMACE

18

1

8

7

2

6

3

5

1

4

8

2

3

7

5

6

Pokud je vložen navigační CD-ROM, displej při navigaci zobrazuje potřebné změny směru
pohybu:
1 Při navigaci: jízdní manévr, který je třeba provést, nebo přechodně směr, kterým je třeba jet.
Pokud je navigace vypnuta: zobrazuje se kompas.
2 Další jízdní manévr, který je třeba provést.
3 Následující trasa a název města.
4 Symboly týkající se Dopravních informací, nebo služeb v blízkosti (barevný displej).
5 Aktuální trasa a název města.
6 Předpokládaná doba příjezdu do cíle (na základě hustoty provozu).
7 Celková vzdálenost do cílového místa.
8 Vzdálenost zbývající do provedení manévru.
Poznámka:
V závislosti na místě, kde se vůz nachází, a na příjmu informací GPS, mohou tyto informace na
chvíli zmizet z displeje.
Rada:
Při zobrazení „Navigace“ umožní dlouhý stisk ovladače „Menu“ přístup k aktivaci spuštění funkce
„Navigace“ systému NaviDrive Vašeho vozu.
Potom v menu „Navigace“ zvolte cílovou stanici. Po vložení informace spusťte „Navigaci“, abyste
mohli zobrazit simulaci jízdy Vašeho vozu. Výchozím bodem bude místo, kde byl Váš vůz lokalizován, nebo poslední známá lokalizace vozidla. Pomocí demonstračního menu je možno vložit jiné
výchozí místo. Tato demonstrace Vám umožní zobrazení trasy, kterou chcete jet.
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K O N T E X T O V É M E N U N AV I G A C E DOPRAVNÍ INFORMACE
Stisknutím tlačítka W během navigace vozu,
které se zobrazuje v pravé části, můžete:
• Změnit zobrazování mapy. Zobrazení na
celou obrazovku, nebo pravou část (jen
barevný displej).
• Vypočítat objížďku. Během navádění
umožňuje tato funkce změnu původní trasy.
Vložte vzdálenost požadované objížďky a
potom zvolte „OK“ a potvrďte.
• Uložit polohu vozidla do paměti. Poloha
vozidla bude vložena do běžného seznamu
s názvem města a silnice (pokud jsou k
dispozici na navigačním CD-ROMu). Pokud
tomu tak není, název odpovídá GPS souřadnicím daného místa.
• Změnit kritéria pro navádění na požadované trase.
• Zastavit/spustit navádění.
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• Pokud seznam obsahuje méně než 6 názvů,
jsou tyto názvy zobrazovány automaticky.
Vyberte město, poté potvrďte.
Po zobrazení úplného názvu města jej zvolte
a potom potvrďte „OK“.
2 Zadejte název ulice
Název ulice zadejte stejným postupem jako
u názvu města.
Poznámka:
Nevkládejte typ ulice (ulice, třída, atd.).

NAV 1

NAV 1. a

VÝBĚR CÍLE

Z ADÁVÁNÍ ADRESY

Toto menu umožňuje:
• Zadávání adresy.
• Přístup ke Službám NaviDrive, pokud jste
podepsali speciﬁckou smlouvu (asistence
a zadávání cíle).
• Výběr okruhu zájmů nabízených v daném
městě (restaurace, letiště, hotel, kino,
divadlo, atd.).
• Výběr cílového místa archivovaného
v adresáři.
• Výběr jednoho z posledních dvaceti
cílů.

Poslední naváděcí adresa se zobrazí.
1 Vložte název města
• Pro vložení názvu města najeďte na „Ville“
(Město) a potvrďte. Potom vložte a potvrďte
každé písmeno, nebo je vložte pomocí
alfanumerické klávesnice.
V případě chyby umožní funkce „Corriger“ (Opravit) smazat poslední zadané
písmeno.
Poznámka:
Po zadání písmene se zobrazí pouze ty znaky,
které jsou již obsaženy v názvech měst uložených v databázi.
• Funkce „Liste“ (Seznam) udává postupně
během zadávání názvu počet existujících
měst se stejným počátečním písmenem,
nebo obsahujících stejná písmena.
Zvolte „Liste“ (Seznam), abyste některé
z nich zvolili.
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3 Potvrzení
Jakmile se zobrazí celý název ulice, zvolte ji
a potom potvrďte „OK“.
Rada:
• Pokud zadáte pouze název města a ihned
potvrdíte „ OK “, dostanete se přímo do
centra města.
• Funkce „Archiver“ (Archivace) umožňuje
uložení zobrazené adresy do aktuálního
adresáře.
• Výběr „Lieu actuel“ (Aktuální lokalita)
umožňuje zobrazení aktuální adresy.
• Výběr „GPS“ umožní nastavení souřadnic GPS.
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4 Vložte číslo silnice nebo název křižující
silnice
Můžete rovněž vložit číslo hledané silnice
pomocí ovladače G nebo alfanumerické
klávesnice.
Zvolte a potom potvrďte „OK“.
Poznámka:
Zobrazí se první a poslední číslo silnice.
Rovněž můžete nastavit silnici ze seznamu
„Intersections“ (Křižovatky), potom nemusíte
vkládat číslo silnice.
Poznámka:
Pokud vybraná silnice nemá číslo, automaticky se zobrazí seznam „Intersections“
(Křižovatky).
Zobrazí se kompletní adresa cílového místa.
Zvolte a potom potrvďte „OK“ pro spuštění
navigace.
Sledujte informace o manévrech.
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NAV 1. b

VOLBA POŽADOVANÉHO MÍSTA
Pokud si přejete navigaci k požadovanému
místu, zvolte kategorii požadovaného místa
a potvrďte.
Zobrazí se seznam požadovaných míst. Zvolte
a potom potvrďte požadovanou oblast zájmu
pro přístup do menu „Choix du lieu“ (Volba
místa).
Zobrazí se poslední zadaná adresa.
Existují tři možnosti pro nadeﬁnování místa,
které se nachází poblíž požadovaného
místa:
• Zadat poslední uloženou adresu a potvrdit
funkci „OK“.
• Zadat název nového města a poté zadat
silnici (fakultativně).
• Automatické zobrazení jména místa, kde
se nacházíte, pomocí funkce „Lieu actuel“
(Aktuální místo).

Poznámka:
Pokud v naprogramované lokalitě není požadované místo k dispozici, obdržíte informaci
v podobě doplňkového zobrazení.
Po potvrzení místa se zobrazí nejbližší požadované místo. Uváděná vzdálenost představuje
vzdušnou vzdálenost.
Informace na liště (X/n) Vás informuje o tom, že
existuje více zařízení (n = maximum), nabízející
požadované místo v okruhu (měřeno vzdušnou
čarou) 50 km od zvoleného místa.
Použijte šipky „<<“, „>>“ nebo „<“, „>“ pro
prohledání nabízeného seznamu.
Pokud se zobrazí Vámi zvolené zařízení,
zvolte:
• „OK “ pro aktivaci navigace k požadovanému místu.
• „Archiver“ (Uložit do paměti) pro doplnění
Vašeho adresáře.
• „Contacter“ (Kontaktovat) pro telefonát
do této zájmové oblasti.

VÝBĚR Z ADRESÁŘE
Funkce „Choix dans le répertoire“ (Výběr z
adresáře) umožňuje spustit navigaci na místo
uložené v adresáři, pokud je vložen navigační
CD-ROM.

VÝBĚR Z POSLEDNÍCH CÍLŮ
Funkce „Choix parmi les dernières destinations“ (Výběr z posledních destinací)
umožňuje spustit navigaci některé z posledních
20 cílových stanic, které Váš systém automaticky uložil do paměti.
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NAV 2

NAV 3
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NAV 4

ETAPY A ITINERÁŘE

VOLBA NAVIGACE

INFORMACE O DOPRAVNÍ SITUACI TMC

Tato volba umožňuje:
• Přidat do trasy další etapu po spuštění
navigace.
• Zadat/Odstranit etapy.
• Odbočit z trasy. Musíte zadat počet kilometrů, které nechcete ujet, aby systém mohl
vypočítat novou trasu.
• Vybrat původní cíl pro změnu.
Poznámka:
Když je nějaká etapa naprogramována, navigační systém bude vždy chtít touto etapou projet, dokud nebude projeta nebo smazána.

Tato volba umožňuje:
• Deﬁnovat kritéria výpočtu Vašeho itineráře tak, aby byl co nejrychlejší, nejkratší,
aby zohledňoval informace o dopravní
situaci, atd.. Zobrazí se poslední zvolená
kritéria.
• Nastavovat hlasitost hlasové syntézy
pro naváděcí příkazy.
• Aktivovat/deaktivovat výslovnost názvu
ulice v hlasových záznamech.
• Zobrazit informace z navigačního CD-ROMu.
• Mazat poslední cíle.

Tato volba umožňuje:
• konzultovat hlášení informací o dopravní
situaci.
• Filtrovat tyto dopravní informace.
• Nastavovat hlasitost hlasové syntézy
při čtení informace.
• Aktivovat/Deaktivovat prezentaci hlášení. Symboly zůstanou zobrazeny na
mapě.
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Na rozdíl od přehledů dopravní situace na
silnicích, které vysílá rozhlasová stanice FM
v rámci svého běžného vysílání (viz funkce TA
RDS), hlášení TMC (Traﬁc Message Channel)
jsou kódovaná a neslyšná. Úkolem TMC je
ﬁltrovat informace, které Vás zajímají, a vysílat
je v jazykové verzi nastavené v systému NaviDrive, a to i v zahraničí, kde místní rozhlasové
stanice nevysílají ve Vašem jazyce.
Přístupnost této informace závisí na zemi a
regionu, kudy projíždíte.
Tyto informace se zobrazují v otevřeném okně
nad sebou a pomocí symbolů na mapě (barevný
displej). Mohou být přehrávány pomocí hlasového syntetizéru.
Poznámka:
Hlasitost syntézy můžete nastavit v menu
„Information Traﬁc TMC“ (Informace o
dopravní situaci) a stisknutím ovladače C,
jakmile je informace o dopravní situaci TMC
vyslovena.
Hlášení obsahují zejména: Datum a čas vysílání, typ dopravní události, lokalizaci dopravní
události, název a směr vozovky, kde došlo k
dané dopravní události.
Hlášení jsou tříděna v závislosti na vzdálenosti
dopravní události, kterou systém signalizuje
ve vztahu k Vašemu vozidlu. Tento seznam je
automaticky aktualizován každých 15 minut.

• Pro příjem a zobrazování dopravní situace
je třeba vložit navigační CD-ROM, aktivovat
funkci informace o dopravní situaci TMC,
zvolit typ dopravní události a typ geograﬁcké ﬁltrace.
• Nastavení stanice FM vysílající v pásmu
středních vln informace o dopravní situaci RDS-TMC je automatické. Pokud si
přejete využívat jiné stanice, musíte zadat
v menu „Filtrer les informations TMC“
(Filtr informací TMC) a potom „Choix de la
station TMC“ (Výběr stanice TMC).
Poznámky:
• Multifunkční displej zobrazí symbol „TMC“
vždy, když je přijímán signál z rozhlasové
stanice vysílající hlášení o dopravní situaci
TMC.
• Pokud vybraná stanice FM dopravní informace TMC nevysílá, je znak „TMC“ na
jednobarevném displeji přeškrtnut, na
barevném displeji je vysvícen šedě.
• V závislosti na vybrané stanici mohou být
dopravní informace více nebo méně úplné
a přesné a mohou pokrývat větší nebo
menší plochu displeje. Každá rozhlasová
stanice sama zodpovídá za kvalitu vysílaných informací.

SEZNAM SYMBOLŮ TMC NA BAREVNÉM
DISPLEJI

Dopravní kolona a zpomalení provozu

Uzávěry komunikací a omezení
provozu

Omezení průjezdního proﬁlu

Nebezpečí a stav vozovky

Počasí a viditelnost

Omezení stání/parkování

Omezení u hromadné dopravy

Demonstrace/manifestace
Tyto symboly může doprovázet šipka, která
ukazuje směr jízdy, kde se vyskytují.
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KONZULTOVAT HLÁŠENÍ

FILTR UDÁLOSTI

Toto menu umožňuje přístup k seznamu
hlášení.
Poznámka:
• Některá hlášení mohou nabízet, abyste
uhnuli ze zvolené trasy v závislosti na
informacích přijatých z hlášení TMC (musíte
označit volbu navigace „info traﬁc“ (informace o dopravní situaci)). Pokud s některým z těchto hlášení souhlasíte, systém
NaviDrive Vám nabídne objížďku a znovu
vypočítá trasu. S návrhem můžete, ale
nemusíte souhlasit.
• Jakmile k události dojde, zašle Vám systém
hlášení. Systém Vás o události opět informuje, jakmile projíždíte v blízkosti místa,
kde k události došlo.
Rada:
Hlášení můžete zobrazit zvolením symbolu,
který je zobrazen na mapě. Za tímto účelem
v menu „Carte“ (Mapa) zvolte „Déplacer la
carte“ (Posun na mapě) a potom symbol.

Tato volba umožňuje zvolit typ události, o níž
chcete být informován(a):
• Události kvaliﬁkované jako silniční nebo
dopravní, uzávěry vozovek nebo omezení
průjezdu pro vozidla o určité velikosti
a/nebo.
• Události týkající se města, kde se nacházíte,
jako například možnosti parkování, místní
hromadná doprava a demonstrace.
Přístup k těmto informacím závisí tom, zda
jsou k dispozici.
Poznámka:
Pokud si nevyberete žádnou událost, nebudete
mít k dispozici žádnou informaci o dopravní
situaci TMC.
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NAV 4. b

FILTR DOPRAVNÍCH INFORMACÍ TMC
Toto menu umožňuje přístup k:
• Aktivaci/deaktivaci ﬁlru na trase. Při
navigování umožňuje zvolit pouze události, které se vyskytují na trase, po níž
Vás systém naviguje, a ve sledovaném a
kontrolovaném směru jízdy.
• Filtre par événement (Filtrování podle události) umožňuje pouze vyﬁltrování událostí
požadového typu (přednastavený výběr).
• Filtre géographique (Zeměpisný ﬁltr)
umožňuje vyﬁltrování událostí v dosahu
vozidla a/nebo v dosahu zadané lokality.
Poznámka:
Jednotlivé ﬁltry lze spojovat.
• Choix de la station TMC (Volba stanice
TMC) umožňuje nastavení jiné stanice, která
vysílá informace ve formátu RDS-TMC.

ZEMĚPISNÝ FILTR
Tato funkce umožňuje zvolit akční rádius
událostí (okruh 3 až 200 km), o němž chcete
být informován(a):
• Události probíhající v okolí Vašeho vozu
a/nebo.
• Události na místě, které zvolíte.
Jednotlivé ﬁltry lze spojovat. Hodnota vzdálenosti je pak společná.
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AUDIO

VOLBA REŽIMU

DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU

Stiskněte ovladač B pro výběr režimu audio:
Rádio, CD, Měnič CD, MP3 nebo vnější vstup
audio/video.
Poznámka:
Je třeba aktivovat pomocný vstup audio/video
v menu „Conﬁguration“ (Konﬁgurace) a
potom „Son“ (Zvuk).

Stiskněte ovladač 5 na volantu pro aktivaci
této funkce.
Zvuk bude přerušen bez ohledu na zvolený
zdroj signálu. Trvalé audiorežimy (rádio, přehrávač CD, měnič CD, MP3, pomocný vstup)
zůstanou vypnuty, ostatní zůstanou v provozu
(například systém navádění).
Pro opětovné spuštění zvuku stiskněte některý
ovladač na konzole.

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Otáčejte ovladačem C pro zvýšení nebo snížení
hlasitosti zvukové reprodukce.
Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí
ovladačů 1 a 4 na volantu.
Poznámka:
• Hlasitost nastavené zvukové reprodukce
bude po vypnutí systému NaviDrive stejná
i při dalším spuštění.
• Hlasitost je automaticky korigována v
závislosti na rychlosti jízdy vozidla, pokud
je aktivována funkce „Nastavení hlasitosti v
závislosti na rychlosti jízdy vozidla“.
• Nastavení hlasitosti je vlastní každému
režimu. Je možné je regulovat každý
zvlášť.
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NASTAVENÍ AKUSTIKY
Postupnými stisky ovladače U zobrazíte příslušný parametr, který chcete nastavit: volba
předdeﬁnovaných ekvalizérů, výšek, hloubek,
loudness, fader (rozdělení zvuku mezi přední
a zadní reproduktory), rovnováha (rozdělení
zvuku mezi pravé a levé reproduktory) a hlasitost v závislosti na rychlosti vozidla.
Ovladač G umožní měnit hodnotu zobrazeného
parametru.
Poznámka:
• Zvolená hodnota je automaticky brána do
úvahy, bez potvrzení.
• Volba zvukového prostředí automaticky
nastavuje hloubky a výšky.
• Nastavení basů a výšek je možné pouze v
případě, že jste zvolili hlasitost „Aucune“
(Žádná).
• Nastavení loudness, basů a výšek lze provádět zvlášť pro každý režim poslechu.

AUD

Z ÁKLADNÍ MENU AUDIO
Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Audio a potvrďte pro
přístup k následujícím funkcím:
• Aktivace/deaktivace funkce sledování RDS v pásmu FM.
• Aktivace/deaktivace funkce sledování
regionálních stanic v pásmu FM.
• Aktivace/deaktivace zobrazení rádiotextu, vysílaném stanicí rozhlasového
vysílání (ve spodní části displeje se zobrazí
„RT“).
• Aktivace/deaktivace zobrazení detailu
CD MP3.
Stisknutím ovladače B přejdete z jednoho
zdroje na druhý.
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REŽIM R ÁDIO
POZNÁMKY K PŘÍJMU SIGNÁLU RÁDIA

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Systém NaviDrive Vašeho vozu podléhá určitým jevům, s nimiž se při používání přístrojů
v domácích podmínkách nesetkáváte. Proto
je příjem jak v pásmu AM, tak i v pásmu FM z
různých příčin rušen, což však není způsobeno
kvalitou zařízení, ale různými vlivy působícími
na šíření rádiového signálu.
V pásmu AM můžete zaregistrovat poruchy
příjmu při průjezdu pod vedením vysokého
napětí, pod mosty nebo při průjezdu tunely.
V pásmu FM může způsobit poruchy příjmu
vzdálenosti vysílače, různé překážky (hory,
návrší, budovy atd.) a zastínění některých
prostorů (místa bez pokrytí signálem).

Držte ovladač H nebo I stisknutý, rozhlasové
stanice vysílající na dané frekvenci se začnou
postupně zobrazovat.
Přidržením stisknutého ovladače H nebo I
lze zajistit plynulé zobrazení měnících se
frekvencí. Po nalezení stanice se přelaďování
zastaví. Systém NaviDrive zůstane naladěn na
zobrazovanou frekvenci.

KONTEXTOVÉ MENU REŽIMU R ÁDIO

VÝBĚR VLNOVÉHO ROZSAHU A ROZSAHU

Stisknutím tlačítka G při poslechu rozhlasového
vysílání můžete nastavit funkce:
• Vložení požadované frekvence.
• Aktivace/deaktivace funkce sledování RDS v pásmu FM.
• Aktivace/deaktivace funkce sledování
regionálních stanic v pásmu FM.
• Aktivace/deaktivace zobrazení rádiotextu, vysílaném stanicí rozhlasového
vysílání (ve spodní části displeje se zobrazí
„RT“).

PAMĚTÍ
Postupnými stisky ovladače R se systém
NaviDrive postupně přepíná do paměťových
adresářů FM1, FM2 a FMast, které odpovídají
vlnovým frekvencím FM, a do paměťových
adresářů MW/LW, které odpovídají vlnovým
frekvencím AM.
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RUČNÍ UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI
Pomocí ovladače R zvolte frekvenční rozsah
a rozsah paměťových míst.
Automatickým režimem nebo ručně vyhledejte
požadovanou stanici.
Déle než dvě sekundy podržte stisknutý některý
z ovladačů předvolby 1 až 6 na klávesnici W.
Na displeji se objeví okno, stanice je uložena
do paměti, když se objeví u čísla paměti, které
jste mu přiřadili.
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REŽIM R ÁDIO
AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Stiskněte krátce jeden z ovladačů M nebo N k
vyhledání příjmu následující nebo předchozí
stanice ve zvoleném frekvenčním rozsahu.
Držte ovladač M nebo N stisknutý, rozhlasové
stanice vysílající na dané frekvenci se začnou
postupně zobrazovat. Po uvolnění ovladače se
přelaďování zastaví u první stanice.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 2 na volantu.
Pokud systém NaviDrive nezachytí název
stanice, zobrazí alespoň její frekvenci (v případě příjmu slabého signálu), potom je možno
provést vyhledání této stanice ručně.

VYHLEDÁVÁNÍ

ROZHLASOVÉ STANICE V
SETŘÍDĚNÉM SEZNAMU
Pro vyhledávání rozhlasové stanice v setříděném seznamu systém pravidelně aktualizuje
seznam rozhlasových stanic s příjmem signálu
v okolí Vašeho vozu. Systém nejdříve řadí
dostupné stanice podle abecedy, a poté u stanic bez deﬁnovaného názvu podle vzestupné
vysílací frekvence.
Pro přístup k tomuto seznamu krátce stiskněte
ovladač T.
Tento seznam je automaticky aktualizován
každých 10 minut.
Jestliže je tento seznam zobrazován na multifunkčním displeji, lze jej kdykoliv aktualizovat
dlouhým stiskem ovladače T.
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CITLIVOST VYHLEDÁVÁNÍ
Automatické vyhledávání stanic může probíhat
na dvou úrovních citlivosti:
• Pro příjem silných vysílačů zvolte režim
lokálního vyhledávání „LO“ (výchozí nastavení).
• Pro příjem slabších nebo vzdálených vysílačů zvolte režim zvýšené citlivosti „DX“.
Vyhledávání stanice se nejdříve provádí s
citlivostí „LO“ (lokální), a poté s citlivostí „DX“
(vzdálený).
Pro přímý přechod na vyhledávání s citlivostí
„DX“ (vzdálený), je nutné stisknout dvakrát po
sobě některý z ovladačů M nebo N.

AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ VYSÍLAČE
PAMĚTI (FUNKCE AUTOSTORE)

DO

V pásmu FM, pokud stisknete na déle jak
dvě sekundy tlačítko R, systém NaviDrive
Vašeho vozu uloží automaticky do paměti 6
nejsilnějších vysílačů do paměťového adresáře FMast.
Systém NaviDrive ukládá do paměti 6 nejsilnějších vysílačů a současně vymaže 6 dříve
uložených vysílačů.
Po uložení informací do paměti se systém NaviDrive automaticky přepne na pozici paměti 1
rozsahu pamětí FMast.
Poznámka:
• Pokud je aktivován příjem dopravních hlášení (viz SYSTÉM RDS), pak se přednostně
ukládají stanice s touto službou.
• Pokud nebyl nalezen žádný vysílač, zůstanou v paměti stanice uložené při předchozím
vyhledávání.
• Pokud systém našel méně jak 6 vysílačů,
místa, jež nebyla v paměti nově obsazena,
zůstanou beze změny.
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VYVOLÁNÍ STANIC ULOŽENÝCH DO PAMĚTI

SLEDOVÁNÍ STANIC RDS

REŽIM REGIONÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ STANIC

Krátký stisk ovladačů programování 1 až 6 na
klávesnici W má za důsledek volbu příslušné
stanice uložené do paměti.
Pokud se jedná o stanici RDS, bude před
názvem stanice několik sekund zobrazena
vysílací frekvence.
V případě stanice RDS se před názvem stanice
zobrazí vysílací frekvence, která odpovídá
regionu, v němž se nacházíte.
Tuto operaci můžete provést i pomocí ovladače 3 na volantu.

Systém NaviDrive si vybere stanici s nejlepším
příjmem signálu.
Přístroj neustále kontroluje seznam dalších
frekvencí příslušejících přijímané stanici a
automaticky ladí frekvenci nejlepší (pokud
stanice vysílá na více vysílačích nebo frekvencích).
Přístup k aktivaci nebo deaktivaci funkce je přes
hlavní menu „AUDIO“ nebo přes kontextové
menu „RÁDIO“.
Displej zobrazí informaci:
• RDS, pokud je funkce aktivovaná a je k
dispozici pro zvolenou stanici.
• RDS je na jednobarevném displeji přeškrtnuto, nebo je RDS vysvíceno šedě na
barevném displeji, když je funkce aktivována, ale není k dispozici u stanice.
Když poslouchaná stanice nemá více frekvencí
v regionu, kde se nacházíte, můžete deaktivovat
automatické sledování frekvence.

Některé rozhlasové stanice, které jsou organizované formou rozhlasové sítě, vysílají v
jednotlivých regionech programové bloky,
které jsou v některých časech společné, a v
ostatních vysílacích časech speciﬁcké.
Můžete zvolit sledování:
• Buď výhradně regionální stanice.
• Nebo celé sítě s možností příjmu jiného
programu.
Přístup k aktivaci nebo deaktivaci funkce je přes
hlavní menu „AUDIO“ nebo přes kontextové
menu „RÁDIO“.
Poznámka:
• Pokud je tato funkce aktivována, systém
NaviDrive se nebude přepínat z jedné
regionální stanice na druhou.
• Pokud je funkce deaktivovaná, systém
NaviDrive si mezi jednotlivými stanicemi
vybere tu s nejsilnějším signálem.

POUŽITÍ FUNKCE RDS ( RADIO
SYSTEM) V PÁSMU FM

DATA

Většina rozhlasových stanic vysílajících na
frekvenci FM používá systém RDS.
Tento systém umožňuje těmto stanicím vysílat kromě zvukového programu i nezvuková
data.
Tato data Vám umožňují přístup k různým
funkcím, které jsou v této kapitole popsány, z
nichž nejdůležitější je zobrazení názvu stanice,
krátkodobé přepnutí na poslech dopravních hlášení, nebo automatické sledování stanice.
Tento systém Vám umožňuje zůstat na příjmu
stanice nezávisle na frekvenci používané v
regionu, kterým právě projíždíte.

ART_B5_FRA_indexe.indd Sec1:27
ART_B5_TCH_indexe.indd

02/09/2005 09:50:53
06/09/2005
10:08:08

28

DOPRAVNÍ INFORMACE TA (DOPRAVNÍ
HLÁŠENÍ)
Některé stanice umožňují vysílání těchto
hlášení pomocí funkce „TA“.
K aktivaci této funkce stiskněte ovladač S.
Tato funkce Vám umožní během poslechu
jiného zařízení než rádia nebo při poslechu
stanice, která taková hlášení nevysílá, automatické dočasné přepnutí na stanici FM,
která je vysílá.
Na displeji se zobrazí hlášení „TA“, jakmile je
funkce aktivovaná a pokud stanice podporuje
vysílání těchto hlášení; „TA“ je na jednobarevném displeji přeškrtnuto nebo je vysvíceno
šedě na barevném displeji, pokud stanice
vysílání těchto hlášení nepodporuje.
Během vysílání těchto hlášení se originální
zdroj na chvíli přeruší. Po skončení hlášení
se systém NaviDrive Vašeho vozu automaticky přeladí na hudební program, který jste
původně poslouchali.
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SYSTÉM RDS
Poznámka:
• Autorádio musí být přepnuto do pásma FM.
• Ve fázi ladění stanice při automatickém
ukládání do paměti se, pokud je funkce
„TA“ aktivní, vysílače zapojené do tohoto
systému naladí, resp. uloží do pamětí
přednostně.
• Přijímaná stanice musí provozovat systém dopravního hlášení pomocí systému RDS.
• Stanice pracující v síti (EON) mají regionální
vysílače, které vysílají odlišný vlastní program. Můžete poslouchat některou z těchto
stanic a přeladit na stanici sítě, která vysílá
hlášení s informacemi o dopravní situaci.
• Během vysílání hlášení můžete vypnout
poslech stiskem ovladače S, funkce „TA“
zůstane aktivována.

NASTAVENÍ HLASITOSTI U DOPRAVNÍHO
HLÁŠENÍ
Hlasitost zvuku při vysílání dopravních informací lze nastavit samostatně a nezávisle na
základním vysílání.
Otáčejte ovladačem G během vysílání hlášení
o dopravní situaci na vozovkách.
Seřízení je uloženo do paměti.

R ÁDIOTEXT V KONTEXTOVÉM MENU
Pokud máte nastaveno jako zdroj autorádio,
stisknutím ovladače G můžete zobrazit kontextové menu Rádio, abyste nastavili „Lecture
Radio Text“ (Čtení rádiotextu), což je funkce
umožňující dočasné zobrazení informací o
programu, který vysílá rozhlasová stanice, jejíž
vysílání posloucháte (příklad: jméno zpěváka,
název písně...).
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SYSTÉM RDS
VOLBA TYPU PROGRAMU
Některé stanice nabízejí možnost přednostního poslechu typu programu vybraného ze
seznamu, který je uveden zde níže:
Informace

Naučné programy

Magazín

Různé

Služby

Pop Music

Sport

Rocková hudba

Výchovné pořady

Šansony

Sci-ﬁ

Mcl leg

Kultura

Jiné hudební žánry

Počasí

Volno

Programy s ekonomickou tématikou

Jazz

Vysílání pro děti

Country

Společenská problematika

Písně dané země

V y sí l á ní s c í r ke v ní
tématikou

Retro

Fórum

Folklór

Cestování

Dokumentární pořady

VYHLEDÁNÍ

STANICE VYSÍLAJÍCÍ DANÝ
TYP PROGRAMU
Když jste vybrali typ programu, potvrďte jej,
aby bylo možno zahájit vyhledávání.
Systém NaviDrive se naladí na první vysílač,
který vysílá tento typ programu. Pokud jej
nenajde, vrátí se na původní stanici a vypne
režim PTY.

29

ULOŽENÍ DO PAMĚTI STANICE VYSÍLAJÍCÍ
DANÝ TYP PROGRAMU
Vyhledáváním vyberte stanici.
Během vysílání stiskněte déle než dvě sekundy
jeden z ovladačů programování 1 až 6 na
klávesnici W.
Vyvolání programu, uloženého v paměti lze
provést stisknutím odpovídajícího ovladače.

OPUŠTĚNÍ REŽIMU PTY
Pro ukončení této funkce stiskněte déle jak na
dvě sekundy ovladač S a systém NaviDrive se
vrátí do běžného provozního režimu.

Po dobu delší než dvě sekundy stiskněte
dlouze ovladač S.
Otáčejte ovladačem G a zvolte typ požadovaného programu.
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REŽIM CD

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VOLBA REŽIMU CD

VYJMUTÍ CD

Z bezpečnostních důvodů, nespouštějte
přehrávač CD, když je teplota prostoru pro
cestující vyšší než +60 °C, nebo když je teplota
nižší než -10 °C.
Když je teplota příliš vysoká, zabrání automatická ochrana spuštění přehrávače CD
až do doby, kdy teplota klesne na přijatelnou
úroveň.

Zasunutím CD potištěnou stranou nahoru
do přehrávače je přehrávání automaticky
spuštěno.
Stiskněte postupně ovladač B, dokud nenastavíte požadovaný režim.
Poznámky:
• Před každým vložením CD zkontrolujte
stisknutím tlačítka A, že se v mechanice
nenachází jiné CD.
• Při vloženém navigačním CD nelze poslouchat zvukové CD v režimu CD.

Stiskněte ovladač A pro vysunutí CD, systém NaviDrive se automaticky přepne na
autorádio.
Pokud není CD vyjmuto z přehrávače během
10 až 15 sekund po jeho vysunutí z přehrávače,
je automaticky zasunuto zpět, avšak jeho
přehrávání není spuštěno.

POUŽÍVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DISKŮ
Zabraňte pádům CD. Ukládejte CD v bezprašném prostředí a nesahejte na ně prsty. Rýhy na
povrchu CD mohou vyvolat nepříjemné zvukové
efekty. Nenalepujte na CD nálepky. Nepište na
CD. Nesnažte se přehrávat deformovaná nebo
poškozená CD. Nevystavujte CD nadměrnému
teplu ani slunečním paprskům.
Poznámka:
Vaše zařízení nemůže přehrávat některá po
domácku vypálená CD (špatná kvalita nahrávky,
nevyhovující rychlost nahrávky, atd.).
Povrch CD lze čistit měkkým suchým hadříkem.
Vždy směrem od středu k okrajům.

VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače M umožňuje přechod na
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na
začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí
druhého stisknutí tlačítka se přepnete na
začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje
přehrávání více skladeb.
Tuto operaci můžete rovněž provést pomocí
ovladače T. Jakmile se na displeji zobrazí
seznam vysílacích pásem, nastavte požadované pásmo pomocí ovladače H nebo I nebo
ovladačem G, potom volbu potvrďte.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 2 na volantu.

ZRYCHLENÝ POSLECH
Pro zrychlené přehrávání disku držte stisknutý
jeden z ovladačů M nebo N pro případné
zrychlené přehrávání vpřed nebo zpět.
Při uvolnění přehrávač pokračuje v normálním
čtení disku.
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REŽIM CD MP3
Po zasunutí CD MP3 začne přehrávání první
skladby souboru uloženého na CD. Můžete
zvolit část nahrávky, kterou chcete poslouchat,
pomocí ovladače M nebo N, nebo Soubor-CD,
který navolíte pomocí ovladače H nebo I.
Pokud je již CD MP3 vloženo, držte stisknutý
ovladač B, dokud nenastavíte požadovaný
zdroj.
Poznámka:
Je-li vloženo navigační CD, nelze poslouchat
zvukové CD MP3.

VÝBĚR SKLADBY
KONTEXTOVÉ MENU REŽIMU CD
Máte-li nastaven jako režim CD, krátkým
stiskem ovladače G můžete zobrazit kontextové menu pro aktivaci nebo deaktivaci
následujících funkcí:
• Přehrávání začátku každé skladby na
CD.
• Náhodné přehrávání.
• Programování pořadí přehrávání skladeb.

Pro zobrazení seznamu složky CD stiskněte
ovladač T.
Pomocí ovladače H nebo I vyberte složku
pro poslech.
Pro otevření složky souborů na CD zvolte G.
Pomocí ovladače M nebo N vyberte skladbu
pro poslech.
Potvrďte stiskem ovladače G.

KONTEXTOVÉ MENU MP3
Pokud máte nastaven režim MP3, stisknutím
ovladače G můžete aktivovat/deaktivovat
následující funkce:
• Přehrávání začátku každé skladby na
CD.
• Náhodné přehrávání všech skladeb
na CD.
• Opakování skladeb ve složce CD během
poslechu.

Vaše audiovýbava Vám umožňuje poslech hudebních skladeb, které jsou obecně chráněny
autorskými právy podle platných národních a mezinárodních norem. Seznamte se s těmto
normami a dodržujte je.
Váš přehrávač CD podporuje formát MP3 podle normy iso 9660 a formáty MP3, MPEG 1, MPEG 2
a MPEG 2.5 layer 3. Rychlost přenosu 32 až 320 kbits/s a vyrovnávání frekvenčního kolísání 8
až 48 kHz jsou zaručeny.
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REŽIM MĚNIČ CD (COMPACT DISC)
Toto zařízení Z (pokud je k dispozici) je umístěno na přední středové loketní opěrce a může
pojmout 5 disků.

VKLÁDÁNÍ CD DO ZÁSOBNÍKU
Vkládejte CD potištěnou stranou vlevo.
Poznámka:
• Každá zásuvka může obsahovat pouze
jeden disk.
• Měnič CD nebude fungovat, pokud jsou
disky vloženy opačně.

VYJMUTÍ DISKŮ
Disk vyjmete dlouhým stiskem odpovídajícího
ovladače.

REŽIM MĚNIČ CD
Při manipulaci s CD a při jeho přehrávání postupujte stejně jako u režimu CD (strana 30).

VOLBA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ CD
Stiskněte postupně ovladač B, dokud nenastavíte požadovaný režim.

VÝBĚR CD
Stiskněte jeden z ovladačů předvoleb 1 až 5
na klávesnici W pro výběr CD, které chcete
přehrát.
Stisknutí ovladače H umožňuje přehrání
předchozího CD, stisknutí ovladače I umožní
přehrání následujícího CD.
Přehrání první skladby CD začíná automaticky. Tuto operaci můžete provést i pomocí
ovladače 8 na volantu.
Po každé změně zdroje signálu se při návratu
na režim měnič CD přehrávání spustí od místa,
kde bylo přerušeno.

ZRYCHLENÝ POSLECH
Pro zrychlené přehrávání disku držte stisknutý
jeden z ovladačů M nebo N pro případné
zrychlené přehrávání vpřed nebo zpět. Při
uvolnění přehrávač pokračuje v normálním
čtení disku.
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VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače M umožňuje přechod na
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na
začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí
druhého stisknutí tlačítka se přepnete na
začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje
přehrávání více skladeb.
Tuto operaci můžete rovněž provést pomocí
ovladače T. Jakmile se na displeji zobrazí
seznam vysílacích pásem, nastavte požadované pásmo pomocí ovladače M nebo N nebo
ovladačem G, potom volbu potvrďte.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 2 na volantu.

KONTEXTOVÉ MENU
Máte-li nastaven jako režim CD, krátkým
stiskem ovladače G můžete zobrazit kontextové menu pro aktivaci nebo deaktivaci
následujících funkcí:
• Náhodné přehrávání.
• Přehrávání začátku každé skladby na
CD.
• Opakované přehrávání vloženého CD.
• Zobrazení seznamu skladeb na CD.
Poznámka:
Měnič CD není kompatibilní s MP3.
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ODB 2

Z ÁKLADNÍ MENU PALUBNÍ POČÍTAČ

KONFIGURACE PALUBNÍHO POČÍTAČE

DIAGNOSTIKA

Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Palubní počítač a potvrďte
pro přístup k následujícím funkcím:
• Conﬁguration ordinateur de bord (Konﬁgurace palubního počítače).
• Diagnostic (Diagnostika).
• État des fonctions (Stav funkcí).

Toto menu umožňuje:
• Saisir une distance à destination (Zadat
vzdálenost k cíli), pokud není aktivován
navigační systém (v opačném případě tuto
informaci podává navigační systém).
• Modiﬁer les unités (Přepínat měrné
jednotky) °C nebo °F, km a litry nebo míle
a galony.

Toto menu umožňuje:
• Afﬁcher le journal des alertes (Zobrazovat přehled hlášení). Tento přehled je
seznamem posledních výstrah signalizovaných hlášením na multifunkčním displeji,
hlášení může a nemusí být doplněno
rozsvícením symbolu výstrahy.
• Afﬁcher le niveau de charge de la pile de
secours de l'appareil (Zobrazovat stav
nabití záložní baterie systému). Toto
hlášení umožňuje tísňové volání v případě
odpojení hlavního akumulátoru vozidla.
• Afﬁcher l’état de la couverture GPS
(Zobrazit stav pokrytí signálem GPS).
Toto hlášení zobrazuje počet zachycených
satelitních signálů a lokalizaci.
Poznámka:
Náhradní baterie má životnost 4 roky. Je třeba
ji uložit na určeném místě, nikdy ji neodhazujte
do popelnice nebo na veřejnou skládku.
Seznamte se s národními předpisy a dodržujte je.

KONTEXTOVÉ MENU
Pokud se některá informace z palubního
počítače zobrazí na multifunkčním displeji,
pak stisknutí ovladače G umožní přímý přístup
k funkcím:
• Journal des alertes (Přehled hlášení).
• Distance à destination (Vzdálenost k
cíli).
• État des fonctions (Stav funkcí).
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REP

Adresář může obsahovat až 396 listů, rozdělených do 4 nezávislých složek („Uživatel 1“,
„Uživatel 2“, „Uživatel 3“ a „Uživatel 4“).
Jako výchozí adresář je od výrobce přednastaven podadresář „Uživatel 4“.
Jeden soubor může obsahovat:
• Jednu adresu.
• Pět čísel telefonu.
• Pět e-mailových adres.
• Poznámku.
• Hlasový záznam může být používán pro
hlasové ovládání.
Adresa je zadána při uvedení města a silnice.
Poznámka:
Když zadáte adresu za nepřítomnosti navigačního CD-ROMu, nelze této adresy použít
pro navigaci.
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REP 1

Z ÁKLADNÍ MENU ADRESÁŘ

SPRÁVA SOUBORŮ V ADRESÁŘI

Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Adresář a potvrďte pro
přístup k následujícím funkcím:
• Gestion des ﬁches du répertoire (Správa
souborů v adresáři), která umožňuje
nahlížet, měnit, přidat soubor, nebo vymazat
jeden nebo všechny soubory.
• Conﬁguration du répertoire (Konﬁgurace
adresáře), která umožňuje vybrat adresář,
deﬁnovat spouštěcí adresář (běžný adresář)
a pojmenovávat adresáře.
• Transfert de ﬁches (Přenos souborů),
tato volba umožňuje:
- Odesílat a přijímat pomocí infračerveného portu listy uložené ve formátu Vcard v systému Navidrive do vnějšího zařízení a z vnějšího zařízení.
- Vyměňovat si informace se SIM kartou,
vloženou do systému Navidrive.

Toto menu umožňuje:
• Consulter ou modiﬁer une ﬁche (Prohlížet nebo modiﬁkovat listy), vyberte list,
určený k prohlížení nebo modiﬁkaci.
• Ajouter une ﬁche (Připojit list), zadejte
popisek nového listu, a poté vyberte požadovaný list a pak potvrďte a zadejte údaje.
• Supprimer une ﬁche (Vymazat list),
vyberte list určený k odstranění.
• Supprimer toutes les ﬁches d'un répertoire (Vymazat všechny listy z adresáře).
Rada:
Pro použití obsahu navigačního souboru
vytvořte tento soubor zadáním adresy, nebo
její archivací pomocí funkce Navigace.
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Během vytváření jsou soubory archivovány do
aktuálního adresáře hlavně z důvodu možnosti
jejich využití pro ovládání hlasem.

HLASOVÝ ZÁZNAM
Můžete nahrát hlasový povel, který je přiřazen
k určitému listu tak, že nastavíte a potvrdíte
ikonu a a potom vyslovíte dvakrát po sobě
hlasový pokyn.
Dále lze hlasového záznamu použít pro hlasové
ovládání telefonu (vyslovte „appeler“ (volat),
potom hlasový záznam), nebo pro navigaci
(vyslovte „guider vers“ (navádět do), potom
hlasový záznam), za podmínky, že zadaná
adresa v listu byla zadána s navigačním CD-ROMem a že je v běžném adresáři.
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PŘESUN LISTŮ

VÝMĚNA POMOCÍ KARTY SIM

Tato volba umožňuje:
• Un échange par infrarouge (Odesílání
dat pomocí infračerveného portu) mezi
NaviDrive a vnějším zařízením, vybaveným
infračerveným portem sestavy, nebo část
listů uložených v běžném adresáři.
• Un échange entre la carte SIM (Výměna
dat mezi SIM kartou) (vloženou do systému
NaviDrive) a systémem NaviDrive, nebo
jedním z listů, který obsahuje.

Tato volba umožňuje:
• D'envoyer toutes les ﬁches (Odeslat
všechny soubory) do SIM karty z běžného adresáře systému NaviDrive Vašeho
vozu.
• D'envoyer une ﬁche (Odeslat jeden
soubor) z běžného adresáře systému
NaviDrive na SIM kartu.
• De recevoir toutes les ﬁches (Přijímat
všechny soubory) ze SIM karty do běžného
adresáře systému NaviDrive.
• De recevoir une ﬁche (Přijímat jeden
list) ze SIM karty do běžného adresáře
NaviDrive.
Zapamatujte si:
Při odesílání listu ze systému NaviDrive na
SIM kartu je uloženo pouze první číslo v
souboru.
Poznámka:
SIM karta představuje nezávislý soubor informací, u něhož mohou být telefonní čísla přístupná nahlédnutím do běžného adresáře.

ODESÍLÁNÍ

SOUBORU POMOCÍ INFRAČERVENÉHO PORTU
Po výběru menu „Transfert de ﬁches“ (Odesílání souborů) a směru odesílání nebo přijímání
dat spusťte současně proti infračervenému
portu mobilní zařízení, na nějž jste odesílání
nasměrovali (přečtěte si pokyny v návodu
k použití tohoto zařízení). Úspěšný průběh
odesílání je potvrzen hlášením.
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CO JSOU TELEFONNÍ FUNKCE?
Funkci telefonu zajišťuje mobilní telefon GSM,
který je propojen se systémem NaviDrive.
Telefon GSM je vybaven funkcí „hands-free“,
která se zajištěnou pomocí mikrofonu v předním stropním světle a ovladačů dálkového
ovládání pod volantem, které umožňují přístup
k většině funkcí.
Poznámka:
Jako každý mobilní telefon i telefon pracuje
pomocí pozemní celulární sítě, a proto nelze
zaručit stoprocentní telefonní spojení v libovolném místě.
Bezpečnost především:
Za volantem se nenechte rozptylovat a respektujte platné národní zákony. K uskutečnění
telefonického hovoru nebo k provedení určitých
operací se řidiči doporučuje zastavit (např. pro
ruční zadání čísla).

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ SIM KARTY
Otevřete dvířka L stisknutím pomocí hrotu tužky
v otvoru L’, umístěném pod dvířky. Potom do
otvoru vložte SIM kartu, viz pokyny na štítku
a otvor zavřete.
Poznámky:
• SIM kartu lze vyjmout pouze, je-li systém
NaviDrive vypnutý (klíč je v poloze S
(Ochrana proti odcizení) a displej nesvítí).
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• Pokud vlastníte duplikát karty, je nezbytné
při první instalaci nebo při aktualizaci
Vašeho adresáře vložit SIM kartu do Vašeho
mobilního telefonu a přenést informace,
které jsou na ní uložené, do adresáře NaviDrive. Viz hlavní menu adresáře.

ULOŽENÍ KÓDU PIN
Systém NaviDrive umožňuje uložit do paměti
bezpečností kód PIN Vaší SIM karty. Pokud
souhlasíte, aby byl kód PIN uložen do paměti,
systém si vyžádá kód pouze při pr vním
ukládání.
Kód PIN zadejte pomocí klávesnice W, poté
potvrďte pomocí ovladače G nebo ovladačem #
klávesnice W.
Poznámka:
Pokud se při zadávání 3x zmýlíte, Váš telefon
se zablokuje. V takovém případě musíte vložit
Váš deblokační kód (kód PUK).
Kód PUK Vám sdělí prodejce SIM karty.
Kód PUK vložený do paměti toleruje 10 po
sobě jdoucích chybných zadání. Potom je
SIM karta deﬁnitivně nepoužitelná.
Poznámka:
Zobrazení hlavních informací typu „mobilní
telefon“ přebírá multifunkční displej.

ZOBRAZENÍ NA MULTIFUNKČNÍM DISPLEJI
V klidovém stavu zobrazuje displej hlasové
zprávy nebo nepřečtené zprávy (SMS), dobu
spojení od posledního vynulování a stav
telefonu.
Během komunikace zobrazuje displej dobu
spojení a číslo (pokud je tato možnost a
služba dostupná) nebo jméno Vašeho korespondenta (pokud je toto uloženo v adresáři)
a stav telefonu.
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POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE
Každý stisk některého z ovladačů na klávesnici W umožní:
• Volbu jména, které začíná zvoleným písmenem, v adresáři a na SIM kartě.
• Plynulé zobrazení abecedních znaků k
tomuto tlačítku přiřazených, až se zobrazí
požadovaný znak.
[1] 1 nebo mezera krátkým stiskem při vkládání
textu (SMS)
[2] 2 nebo A B C 2 nebo a b c 2
[3] 3 nebo D E F 3 nebo d e f 3
[4] 4 nebo G H I 4 nebo g h i 4
[5] 5 nebo J K L nebo j k l 5
[6] 6 nebo M N O 6 nebo m n o 6
[7] 7 nebo P Q R S 7 nebo p q r s 7
[8] 8 nebo T U V 8 nebo t u v 8
[9] 9 nebo W X Y Z 9 nebo w x y z 9
[0] Při vkládání textu (SMS)
Krátké stisknutí: Mezera, potom 0
Dlouhé stisknutí: Mezera
Při psaní čísel
Krátké stisknutí: 0
Dlouhé stisknutí: +
[#] Při psaní čísel
Krátké stisknutí: #
[*] Při vkládání textu (SMS)
Krátké stisknutí: Smazání posledního
znaku
Dlouhé stisknutí: Postupné mazání
celého řádku
Při psaní čísel
Krátké stisknutí: *
Dlouhé stisknutí: Smazání posledního
znaku
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Z ÁKLADNÍ MENU TELEFONU A DÁLKOVĚ

KONTEXTOVÉ MENU

PŘENÁŠENÝCH SLUŽEB
Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Telefon a Dálkově
přenášené služby a potvrďte pro přístup k
následujícím funkcím:
• Appeler (Volat).
• Services (Služby), umožňující přístup ke
službám NaviDrive a CITROËN.
• Fonctions du téléphone (Funkce telefonu), umožňuje nastavovat veškeré funkce
telefonu.
• Mini-messages (SMS) (Zprávy SMS),
umožňuje ovládat veškeré funkce u zpráv
SMS.

Émission d'un appel (Volání)
Stiskněte tlačítko D pro zobrazení kontextového
menu telefonu.
Toto menu umožňuje:
• Accéder à la liste d'appels (Přístup k
seznamu hovorů).
• Saisir un numéro (Vložení čísla).
• Accéder au répertoire (Přístup k adresáři).
• Accéder à votre boîte vocale (Přístup
do Vaší hlasové schránky) (vyzvednutí
vzkazů Vašeho operátora GSM).
Poznámka:
Dlouhé stisknutí tlačítka 11 ovladače na
volantu umožňuje vyvolat kontextové menu
zahrnující adresář, seznam hovorů a hlasovou
schránku.
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TEL 1

VOLAT ČÍSLO
Pro volání je třeba provést následující
úkony:
• Zvolte „Appeler“ (Volat) v menu „Telefon
a telefonické služby“, potom vložte číslo
pomocí klávesnice W.
• Stiskněte ovladač D, aby se spustilo vytáčení, nebo zvolte funkci „OK“.
• Vyslovte „Appeler“ (Volat), a poté jméno,
pod kterým je uvedeno telefonní číslo.
• Z běžného adresáře.
Dlouhé stisknutí tlačítka 12 ovladače na
volantu umožňuje vyvolat kontextové
menu zahrnující adresář, seznam hovorů
a hlasovou schránku.
• Při zobrazení „Telefon a dálkově přenášené
služby“ stiskněte ovladač G pro přístup k
seznamu hovorů.
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VY TOČENÍ

ČÍSL A ULOŽENÉHO DO
PAMĚTI
Zvolte funkci, která Vám umožní přístup k
adresáři nebo k seznamu hovorů (dvacet
posledních příchozích nebo odchozích hovorů.
Čísla příchozích hovorů jsou v seznamu zobrazena pouze tehdy, pokud volající aktivoval
možnost zobrazení svého čísla).
Po výběru čísla volané osoby stiskněte ovladač D, nebo ovladač G, vytáčení se spustí.
Zapamatujte si:
V adresáři existují dvě skupiny uložených a
přístupných čísel: čísla z aktuálního adresáře
systému NaviDrive a čísla ze SIM karty. Před
čísly ze SIM karty se zobrazí symbol „SIM
karta“.

PŘÍCHOZÍ HOVORY
Během příjmu hovoru oznamovaného zvoněním
můžete zvolit:
• Přijmout stisknutím tlačítka D nebo ovladače 11 na volantu nebo potvrzením funkce
„OUI“ (ANO) v menu „Répondre“ (Odpovědět).
• Nebo hovor odmítnout stisknutím ovladače Q, nebo výběrem a potvrzením funkce
„NON“ (NE) z menu „Répondre“ (Odpovědět).
Pokud hovor přijmete, pak na konci spojení
stiskněte ovladač Q, nebo ovladač 11 na
volantu, tím se hovor ukončí.
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• NaviDrive Services (Služby NaviDrive),
umožňující přístup k seznamu dálkově
přenášených služeb CITROËN (např.:
zákaznické služby, volba cíle, sledování
spotřeby, sport, aktuality, burza, počasí,
horoskopy, cestování, hry atd.), pokud
jsou dostupné.
• Messages reçus (Přijaté zprávy), zprávy
vázané na Vaši speciﬁckou zákaznickou
smlouvu.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ
TEL 2

SLUŽBY
V závislosti na typech smluv umožňuje toto
menu volbu následujících služeb:
• CITROËN on line, která umožňuje přímo
kontaktovat středisko zákaznických služeb
CITROËN a přístup k nabízeným službám
(tento typ volání je zrušen v případě tísňového volání, nebo pokud již byla vyslána
asistenční nebo odtahová služba).
• Asistenční služba CITROËN umožňuje
přímé spojení se zákaznickým centrem
CITROËN pro poskytování asistenčních
služeb, a zajištění rychlé opravy poruchy
nebo odtažení vozu.
Máte k dispozici několik sekund pro zrušení vytáčeného čísla. Toto volání může
být rovněž aktivováno dlouhým stiskem
ovladače E. Během volání poruchové
služby nelze uskutečnit jiné volání než na
záchrannou službu. Pokud jste podepsali
smlouvu na poskytování speciﬁckých
servisních služeb, lokalizace GPS Vašeho
vozu je odesílána do zákaznického střediska
asistenčních služeb.

ART_B5_FRA_indexe.indd Sec1:39
ART_B5_TCH_indexe.indd

Nemáte-li podepsanou smlouvu na poskytování služeb CITROËN První pomoc, jsou
parametry ovladače V nastaveny tak, aby bylo
možno volat na číslo 112, což je jediné číslo,
které je v evropské síti GSM vyhrazeno pro
tísňová volání.
Pro toto volání musí být SIM karta přítomna,
platná a potvrzená a musí umožňovat volání
a přijímání telefonických hovorů a odesílání
a přijímání textových zpráv SMS. Kromě
toho se musíte nacházet v zóně pokrytí
GSM signálem.

DUPLIKÁT SIM KARTY
Pro větší pohodlí existuje nabídka duplikátů
SIM karet (které jsou k dispozici v závislosti
na zemi a příslušných operátorech mobilních
sítí), které umožňují na základě jednotného
paušálního poplatku vlastnit dvě SIM karty s
jedním společným číslem a s jednou společnou
hlasovou schránkou. Hovory jsou směrovány
přednostně na hlavní linku. Zůstane-li volání
bez odezvy, jsou hovory automaticky přesměrovány na zařízení s druhou SIM kartou.
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Poznámka:
• Tento přenos dat vyžaduje použití funkce
zpětného volání (poraďte se se svým telefonickým operátorem).
• Pro optimální provoz služeb doporučujeme vložit hlavní SIM kartu do systému
NaviDrive.
Pokud máte uzavřenou speciﬁckou zákaznickou smlouvu, postupujte podle všeobecných
smluvních podmínek.
Na konzole systému NaviDrive bliká zelená
kontrolka, jakmile spustíte tísňové volání, potom
se kontrolka rozsvítí, jakmile záchranná služba
přijala telefonát.
Tato kontrolka bliká oranžově nebo se trvale
rozsvítí, když je na funkci radiotelefonu „Volání
lékařské záchranné služby“ zjištěna porucha.
Poznámky:
• Pokud jste podepsal(a) speciﬁckou servisní
smlouvu, může systém GPS tyto služby
lokalizovat. Aktivaci této lokalizace můžete
zkontrolovat dlouhým stiskem tlačítka P a
zvolením funkce „Conﬁguration des services“ (Konﬁgurace služeb). Pokud se
záchranná služba zobrazí jako aktivovaná,
může být určena poloha Vašeho vozu. V
opačném případě není poloha Vašeho vozu
lokalizována.
• Pokud se zobrazí aktivace záchranných
služeb, i když nemáte uzavřenou speciﬁckou
zákaznickou smlouvu a nepřejete si být
lokalizován, spojte se s Vaším prodejcem
CITROËN.

02/09/2005 09:50:55
06/09/2005
10:08:17

40

TELEFON A DÁLKOVĚ PŘENÁŠENÉ SLUŽBY

TEL 3

TEL 4

TEL 4. b

FUNKCE TELEFONU

ZPRÁVY (SMS)

ODESLÁNÍ ZPRÁVY (SMS)

Toto menu umožňuje přístup k následujícím
funkcím:
• Síť, umožňuje zvolit způsob vyhledávání
sítě a zobrazit dostupné sítě.
• Délka hovorů, umožňuje prohlížet počítadlo
hovorů a příslušné vynulování.
• Gérer la carte SIM (Správa SIM karty)
umožňuje měnit kód PIN a mazat seznam
hovorů a seznam krátkých textových zpráv
(SMS).
• Options des appels (Možnosti hovorů)
umožňují nastavit volání se zobrazením
vlastního čísla, automaticky ukončit hovor
po X vyzváněních a nastavení vyzvánění,
zpětně zasílané číslo pro SMS a mazání
seznamu hovorů.

Toto menu umožňuje čtení, odesílání a psaní
SMS a jejich mazání ze seznamu.
Číslo střediska služeb je za normálních okolností nastaveno automaticky podle Vašeho
operátora.
Pro změnu čísla střediska služeb zvolte menu
„Téléphone et services télématiques“ (Telefon a dálkově přenášené služby), potom
„Mini-messages (SMS)“ (Krátké textové
zprávy (SMS)) a „Numéro du centre serveur“
(Číslo střediska služeb), abyste je mohli vložit
a uložit do paměti.
Veškeré zprávy vytvořené před uložením tohoto
čísla budou zrušeny (nebudou odeslány).

V menu „Mini-messages (SMS)“ (Krátké textové zprávy (SMS)) povrďte funkci „Rédaction
d'un SMS“ (Napsat SMS) a pomocí klávesnice
napište SMS.
Pak můžete:
• Buď SMS uložit do paměti pro další použití
stisknutím funkce „OK“.
• Nebo zprávu odeslat pomocí potvrzení
„Envoyer“ (Odeslat).
Pak vytočte číslo příjemce nebo ho vyberte v
adresáři nebo v seznamu volání. Pak spusťte
odeslání.
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TELEFON A DÁLKOVĚ PŘENÁŠENÉ SLUŽBY
Poznámka:
• Uložené nebo odložené SMS zprávy můžete
kdykoliv číst.
Pro přístup stiskněte tlačítko P, zvolte funkci
„Téléphone et services télématiques“
(Telefon a dálkově přenášené služby),
potom funkci „Mini-messages (SMS)“
(Textové zprávy (SMS)) a potvrďte funkci
„Lecture des SMS reçus“ (Číst přijaté
zprávy SMS). Dále listujte v menu pro
volbu a potvrzení hlášení, které si přejete
číst. Systém zobrazuje počet nepřečtených
zpráv SMS.
• Pokud je během zobrazení zprávy aktivována funkce hlasové syntézy, systém
zprávu přečte.

41

ODPOVĚDĚT NA SMS
Po přečtení zprávy můžete:
• Přímo odpovědět odesílateli zprávy zvolením
„Répondre“ (Odpovědět). Na displeji se
ihned zobrazí pole pro sestavení zprávy.
• Uložte číslo odesílatele SMS do Vašeho
adresáře tak, že zvolíte „Enregistrer“
(Uložit).

PŘÍJEM SMS
O přijetí SMS Vás informuje zvukový signál
(pokud je aktivována funkce zvuková signalizace SMS) a otevření okna.
Pak můžete:
• Buď SMS přečíst potvrzením funkce „OUI“
(ANO).
• Nebo čtení odložit pomocí volby a následného potvrzení „NON“ (NE) nebo stisknutím
tlačítka J nebo vyčkat, až se okno samo
uzavře.
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CFG

KONFIGUR ACE

CFG 1

CFG 2

Z ÁKLADNÍ MENU KONFIGURACE

NASTAVENÍ PARAMETRŮ VOZIDLA

NASTAVENÍ DISPLEJE

Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Konﬁgurace a potvrďte
pro přístup k následujícím funkcím:
• Déﬁnir les paramètres véhicule (Nastavení parametrů vozidla).
• Conﬁguration de l'afﬁcheur (Konﬁgurace
displeje).

Toto menu závisí na úrovni vybavení Vašeho
vozu a umožňuje aktivovat/deaktivovat nebo
nastavit následující funkce:
• Fonctionnement de l´essuie-vitre (Funkce
stěrače), umožňuje aktivovat/deaktivovat
(stisknutím G) automatické spuštění stěrače zadního skla při zařazení zpětného
chodu.
• Conﬁguration éclairage (Konﬁgurace
osvětlení), umožňuje aktivovat/deaktivovat
(stiskem W) doprovodné osvětlení.
• Aide à la conduite (Pomoc při řízení)
umožňuje aktivovat/deaktivovat (stiskem G)
směrové světlomety.

Toto menu Vám umožní přístup k následujícím
funkcím (v případě potřeby vložte navigační
CD-ROM):
• Choisir les couleurs (Výběr barev)
(barevný displej), umožňuje výběr barevné
palety pro zobrazení na displeji.
• Régler la luminosité (Nastavení jasu),
umožňuje nastavení jasu, ostrosti a video
zobrazení.
• Son (Zvuk) umožňuje nastavení hlasové
syntézy (s možností určení ženského/
mužského hlasu), aktivaci/deaktivaci hlasových povelů a pomocného vstupu pro
audio/video.
• Paramètres internationaux (Mezinárodní
parametry) umožňují nastavení data a času
(režim 12 nebo 24 hodin, nastavení minut
na GPS) a nastavení jednotek (metrický
nebo anglosaský systém).
• Choix de la langue (Volba jazyka), umožňuje výběr jazyka pro hlasovou syntézu a
zobrazování.
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Při zobrazení mapy existují dva funkční
režimy:
Režim „Sledování vozidla na mapě“, který
umožňuje zobrazit pohyb vozu na mapě a režim
„Výběr – Pohyb na mapě“, který umožňuje
označit speciﬁcké místo na mapě přesunutím
kurzoru.
Mapa může být zobrazena buď v pravé části
okna jako je tomu u jiných aplikací nebo může
být zvětšena na celý multifunkční displej.
Poznámky:
• Mapa se automaticky nastaví do režimu zobrazování „Sledování vozidla na mapě“.
• Přechod z režimu „Sledování vozidla na
mapě“ do režimu „Pohyb na mapě“ se
provede pomocí hlavního menu MAPA,
nebo pomocí kontextového menu Navigace
stiskem ovladače G.
• Opačný přechod se provádí pomocí kontextového menu v režimu „Pohyb na mapě“.
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Režim „Sledování vozu na mapě“
Tento režim umožňuje zobrazit vozidlo ve
středu mapy s nebo bez aktivního navádění.
Funkce zoom mapy umožňuje změnu měřítka
mapy. Otáčením ovladače G měníte nastavení
měřítka mapy od 50 m / cm do 200 km / cm.
Poznámky:
• V tomto režimu lze potvrzením pomocí
ovladače G zobrazit kontextové menu
navigace.
• Nejpřesnější měřítko umožňuje zobrazit
jednosměrné silnice.

Režim „Výběr – Pohyb na mapě“
Tento režim umožňuje:
• Posuv mapy ve čtyřech směrech: sever, jih,
východ, západ pomocí ovladačů H, I, M a N.
Rychlost pohybu na mapě můžete zvýšit,
pokud držíte některé z tlačítek stisknuté.
• Pomocí ovladače zvolíte bod na mapě
a potom se stiskem ovladače G můžete
nechat navigovat směrem k požadovanému
bodu, získat informace, nebo je uložit do
paměti.
Poznámky:
• V tomto režimu je rovněž k dispozici zoom
a mapa se vždy zobrazuje přes celý displej,
a to s orientací na sever.
• V tomto režimu umožňuje stisknutí ovladače G zobrazení kontextového menu
mapy.
• V tomto režimu je zobrazen symbol nejbližšího zájmového bodu.
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MAPA
Rada:
Mezi detaily na mapě můžete vybrat (podle
země a podle dostupnosti služby) zobrazení
úseků s měřením rychlosti/úseků častých
nehod.

CAR

Z ÁKLADNÍ MENU MAPA

KONTEXTOVÉ MENU

Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Mapa a potvrďte pro
přístup k následujícím funkcím:
• Déplacer la carte (Přemístění mapy)
umožňuje přejít do režimu „Výběr – Pohyb
na mapě“.
• Orientation de la carte (Orientace mapy),
umožňuje orientaci mapy na sever nebo ve
směru pohybu vozidla.
• Centrer autour du véhicule (Vystředit
vzhledem k vozidlu), umožňuje vystředit
mapu vzhledem k vozidlu v případech, kdy
se již vozidlo ocitá mimo mapu.
• Détails de la carte (Podrobnosti na
mapě) umožňuje vybrat zájmové oblasti,
které zobrazíte pomocí symbolů na mapě
(viz informace uvedené na následující
straně).
• Mémoriser la position courante (Uložení
aktuální polohy do paměti), umožňuje
zobrazení zadávacího panelu popisku, který
umožní uložení aktuální polohy vozidla do
souboru aktuálního adresáře.

Toto kontextové menu se zobrazuje v režimu
„Výběr – Pohyb na mapě“:
• Informace k tomuto místu umožňuje zobrazení informací ke zvýrazněnému místu.
• Choisir comme destination/étape (Vybrat
jako cíl/etapu) umožňuje vybrat místo,
uvedené jako cíl, nebo etapu, pokud je
navigace již v provozu.
• Mémoriser ce lieu (Uložení místa do
paměti), umožňuje uložit zvýrazněné místo
do souboru aktuálního adresáře.
• Sortir du mode carte (Ukončit režim
mapa) umožňuje přepnutí mapy na režim
„Sledování vozidla na mapě“.
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SYMBOLY Z ÁJMOV ÝCH OBL ASTÍ
SPRÁVNÍ BUDOVY A BEZPEČNOST
Radnice, centrum města
Univerzita, vysoké školy
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OTEVŘENÁ SPORTOVIŠTĚ
Sportovní středisko/komplex
Golfové hřiště
Kluziště, bowling

Nemocnice

HOTELY, RESTAURACE, OBCHODY

Lyžařské středisko

Hotel

Park, zahrada

Restaurace

Zábavní park

Vinařský závod

DOPRAVA A AUTOMOBILY

Supermarket, obchodní centrum

Letecký klub, letiště

Obchodní středisko

Nádraží, autobusové nádraží

KULTURA, TURISTIKA A PŘEDSTAVENÍ
Kultura, muzeum a divadlo
Turistika, památka
Kasino a noční život

Půjčovna automobilů
Odpočívadlo, parkoviště
Přístaviště, přístav
Autoservis, opravna

Kino

Úseky měření rychlosti/Úseky častých nehod (zobrazování v
závislosti na zemi prodeje a dostupnosti služby)

Představení, výstava

Prodejce - Pobočka CITROËN

ART_B5_FRA_indexe.indd Sec1:45
ART_B5_TCH_indexe.indd

02/09/2005 09:50:56
06/09/2005
10:08:25

46

VIDEO

VID

VID 2

Z ÁKLADNÍ MENU VIDEO

KONTEXTOVÉ MENU

PARAMETRY VIDEO

Stiskněte ovladač P nebo 6, potom kolečkem G
nebo 8 vyberte ikonu Video a potvrďte pro
přístup k následujícím funkcím:
• Aktivace/deaktivace režimu Video.
• Parametry Video.
Tato aplikace se zobrazuje na celou obrazovku.
Poznámky:
• Když je přístroj napájen pomocnými zásuvkami pro Video-Audio (umístěnými v odkládací skříňce), vypne aktivace režimu Video
zdroj zvuku během poslechu. Zcela jiný
zdroj zvuku můžete znovu aktivovat krátkým
stiskem tlačítka „Zdroj“.
• Obraz připojeného zařízení lze zobrazit,
pokud vysílá signál a vozidlo stojí. Při jízdě
je k dispozici pouze zvuk.

Kontextové menu Vám umožní přístup k
následujícím funkcím:
• Formát zobrazení umožňuje volbu formátu
zobrazení mezi 16/9 a 4/3.
• Seřizování jasu.
• Seřizování kontrastu.
• Deaktivace režimu Video.

Toto menu Vám umožní zvolit formáty zobrazení a speciﬁcky seřizovat jas, barvy a
kontrasty obrazu videa.
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SYSTÉM HI- FI JBL
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Vaše vozidlo může být vybaveno systémem Hi-Fi JBL, sestaveným pro interiér Vašeho vozidla.

NASTAVENÍ REŽIMU CD NEBO RÁDIA
Základní funkce zůstávají shodné jako u autorádia.
Žádné dodatečné nastavení není nutné.
Abyste mohli plně využít audiosystém JBL, doporučujeme nastavit hloubky (Bass), výšky (Treb), rovnováhu vpředu/vzadu (Fad), rovnováhu vlevo/vpravo
(Bal) do polohy O, Loudness (Loud) do polohy ON při poslechu CD a do polohy OFF při poslechu rádia.
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SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAK TNÍM DISKEM A
MĚNIČEM CD
A

B

C

R

Q

D

E

F

G

P

H

O

I

N

M

J

K

L

1
2
12

3
4
5

11

S

6
7
8
9
10
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OVL ÁDÁNÍ POMOCÍ TL AČÍTEK
A

Zapnutí/vypnutí.
Nastavení hlasitosti.

B

Vysunutí CD.

C

Uložení CD.

D

SOURCE

E

BAND/
AST

Stisknutí: Volba režimu (rádio, CD, měnič CD).

L

OK

49

Ovládání potvrzení a aktivace/deaktivace určitých funkcí.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth: Přijmutí/odmítnutí hovoru.

M

Režim rádio: Ruční sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim měnič CD/MP3: Výběr následujícího CD/složky CD.
Ostatní: Procházení Hlavního menu.

N

Režim rádio: Automatické sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD, měnič CD a MP3:
Sestupné vyhledávání skladeb.
• Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při posuvu zpět.
Ostatní: V menu volba Vašeho nastavení.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth: Volba
písma.

Krátké stisknutí: Volba frekvenčních pásem a série pamětí.
Dlouhé stisknutí: Automatické ukládání do paměti (Autostore).

F

Výzva pro audio nastavení:
Ekvalizéry, hloubky, výšky, loudness, fader, rovnováha, hlasitost
v závislosti na rychlosti jízdy.

G

LIST

Režim rádio:
• Krátké stisknutí: Zobrazení seznamu dostupných rozhlasových
stanic (maximálně 30).
• Dlouhé stisknutí: Aktualizace seznamu stanic.
Režim CD: Zobrazení seznamu skladeb na CD.

H

ESC

Krátké stisknutí: Zrušení probíhající operace nebo smazání
doplňkového zobrazení.
Dlouhé stisknutí: Návrat k trvalému zobrazení.

I

TA/PTY

Krátké stisknutí: Funkce TA (dopravní informace).
Dlouhé stisknutí: Funkce PTY (volba typu programu).

O

MENU

1-6
P
1-5

J

Režim rádio: Ruční vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim měnič CD/MP3: Výběr předchozího CD/složky CD.
Ostatní: Procházení Hlavního menu.

K

Režim rádio: Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD, měnič CD a MP3:
Vzestupné vyhledávání skladeb.
• Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při rychlém posuvu.
Ostatní: V menu volba Vašeho nastavení.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth: Volba
písma.
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Zobrazení Hlavního menu.
V některých zemích je toto ovládání za jízdy deaktivováno.

Režim rádio:
• Krátké stisknutí: Vyvolání stanic uložených do paměti.
• Dlouhé stisknutí: Paměť.
Režim Měnič CD: Výběr CD.

Q

DARK

Opakování stisků umožňuje:
• Stisknutí: Pouze zobrazení informací autorádia, hodin a
teploty.
• Dvě stisknutí: Úplné zhasnutí (tmavý displej).
• Tři stisknutí: Návrat ke standardnímu zobrazení.

R

MODE

Volba typu zobrazených informací.

S

Měnič CD.
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OVL ÁDÁNÍ Z VOL ANTU
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Ovládání z volantu umožňuje přístup k některým funkcím, aniž by bylo nutné používat ovladač pro autorádio-CD.
1

VOL +

Zvyšování hlasitosti
10

2

Režim rádio:
Krátké stisknutí: Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD a měnič CD:
Krátké stisknutí: Vzestupné vyhledávání skladeb.
Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při rychlém posuvu.

3

Režim rádio:
Prezentace stanic uložených v paměti.
Režim CD a MP3:
Vyhledávání skladby.
Režim Měnič CD:
Volba následujícího nebo předchozího CD.

4

VOL -

6

MENU

Přístup do Hlavního menu pro aktivaci/deaktivaci nebo výběr
nastavení Vašeho vozidla.
V některých zemích je toto ovládání za jízdy deaktivováno.

7

OK

V menu, v seznamu, v abecedě:
Potvrzení funkce, položky nebo vybrané hodnoty.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth:
Přijmutí/odmítnutí hovoru
Výběr předchozí nebo následující položky na displeji, v seznamu
nebo v abecedě.

8

9

ESC

Výběr typů zobrazovaných informací v pravé části displeje
a pro displej A aktivace/deaktivace funkcí a Vašich nastavení.

11

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth:
Stisknutí: Zobrazení menu „Répertoire (Adresář)“.

12

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth:
Stisknutí: Aktivace hlasového rozpoznávání.

DISPLEJ A

Snižování hlasitosti.
Mute
První stisknutí: Dočasné vypnutí zvuku.
Druhé stisknutí: Obnovení zvuku.

5

MODE

Krátké stisknutí: Zrušení probíhající operace.
Dlouhé stisknutí: Návrat k trvalému zobrazení.
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DISPLEJ C

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vaše Autorádio kompatibilní s Bluetooth zahrnuje:
• 3 vlnové rozsahy (MW/LW/FM).
• Dvojitý tuner s RDS EON PTY, zobrazováním názvu PS, sledováním programu RDS, dopravními informacemi TA, 24 předvolbami
(18 FM - 6 MW/LW), automatickým ukládáním stanic s nejsilnějším
příjmem AST.
• Přehrávač CD kompatibilní s MP3.
• Výstupní výkon 4x35 W.
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Z APNUTÍ /VYPNUTÍ

VOLBA REŽIMU

DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU

Klíč ve spínací skříňce musí být v poloze
„Zapnuto“ M, stiskněte ovladač A, pro zapnutí
nebo vypnutí autorádia.
Poznámka:
• Pokud bylo autorádio v provozu před vypnutím spínací skříňky, při opětném zapnutí
zapalování se automaticky zapne. Stisknutí
ovladače A již není nutné.
• Po vypnutí spínací skříňky lze autorádio
zapnout, aniž by byl klíč zasunut ve spínací
skříňce. Zapnutí se provede stisknutím
ovladače A a autorádio se vypne po 30
minutách.

Pro nastavení režimu rádio, CD (přičemž je
CD již vloženo a režim rádio aktivován), nebo
měnič CD stiskněte ovladač D.
Po vložení CD disku se disk začne automaticky
přehrávat.
Poznámka:
Zvolený zdroj je při vypnutí autorádia uložen
do paměti.

Stiskněte ovladač 5 na volantu pro aktivaci
této funkce.
Zvuk bude přerušen bez ohledu na zvolený
zdroj signálu.
K zapnutí zvuku stiskněte jeden z ovladačů
na volantu.

Z ABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI
Toto autorádio je zakódované, aby mohlo být
používáno pouze ve Vašem vozidle. Pokud
bude nainstalováno v jiném vozidle, nebude
fungovat.
Poznámka:
Zabezpečení proti krádeži pracuje zcela automaticky a nevyžaduje žádnou obsluhu.
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NASTAVENÍ HLASITOSTI
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti poslechu
otáčejte ovladačem A.
Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí
ovladačů 1 a 4 na volantu.
Poznámka:
• Hlasitost poslechu nastavená při zastavení
vozu zůstane nezměněná i při přístím
spuštění přijímače.
• Hlasitost autorádia je automaticky korigována v závislosti na rychlosti jízdy vozidla,
pokud je aktivována funkce „Hlasitost v
závislosti na rychlosti jízdy vozidla“.

NASTAVENÍ AKUSTIKY
Postupnými stisky ovladače F zobrazíte příslušný parametr, který chcete nastavit: volba
předdeﬁnovaných ekvalizérů, výšek, hloubek,
loudness, fader (rozdělení zvuku mezi přední
a zadní reproduktory), rovnováha (rozdělení
zvuku mezi pravé a levé reproduktory) a hlasitost v závislosti na rychlosti vozidla.
Ovladače K nebo N umožňují změnu hodnoty
zobrazené funkce.
Poznámka:
• Nastavení určité akustiky má za důsledek
automatické nastavení basů a výšek. Tyto
hodnoty můžete měnit.
K obnovení původního seřízení předdeﬁnovaného ekvalizéru nastavte hloubky a
výšky na nulu.
• Seřízení loudness, hloubek a výšek lze
provádět zvlášť pro každý zdroj a každý
předdeﬁnovaný ekvalizér.
• Pokud je autorádio několik sekund v klidu,
přepne se do režimu normálního zobrazení.
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POZNÁMKY K PŘÍJMU SIGNÁLU RÁDIA

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Vaše autorádio je vystaveno vlivům, se kterými
se u domácích přijímačů nesetkáte.
Proto je příjem jak v pásmu AM, tak i v pásmu FM z různých příčin rušen, což však není
způsobeno kvalitou zařízení, ale různými vlivy
působícími na šíření rádiového signálu.
V pásmu AM můžete zaregistrovat poruchy
příjmu při průjezdu pod vedením vysokého
napětí, pod mosty nebo při průjezdu tunely.
V pásmu FM může způsobit poruchy příjmu
vzdálenosti vysílače, různé překážky (hory,
návrší, budovy atd.) a zastínění některých
prostorů (místa bez pokrytí signálem).

Ruční vyhledávání se provádí pomocí příkazů J nebo M.
Přidržením stisknutého ovladače J nebo M lze
zajistit plynulé zobrazení měnících se frekvencí.
Po uvolnění ovladače se přelaďování zastaví.
Autorádio zůstane naladěno na zobrazené
frekvenci.

Stiskněte krátce jeden z ovladačů K nebo N k
vyhledání příjmu následující nebo předchozí
stanice ve zvoleném frekvenčním rozsahu.
Přidržením stisknutého ovladače K nebo N lze
zajistit plynulé zobrazení měnících se frekvencí.
Po uvolnění ovladače se přelaďování zastaví
u první stanice.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 2 na volantu.
Pokud autorádio nezachytí název stanice,
zobrazí alespoň její frekvenci, vyhledání této
stanice lze provést ručně.

VOLBA REŽIMU RÁDIA
Stiskněte ovladač D pro výběr režimu.

VÝBĚR VLNOVÉHO ROZSAHU A ROZSAHU
PAMĚTÍ
Postupnými stisky ovladače E přechází radiotelefon postupně na jednotlivé rozsahy pamětí FM1, FM2 a FM3 pro frekvenční rozsah FM
a na rozsah pamětí MW/LW (střední/dlouhé
vlny) pro frekvenční rozsah AM.
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CITLIVOST VYHLEDÁVÁNÍ
Automatické vyhledávání stanic může probíhat
na dvou úrovních citlivosti:
• Pro příjem silných vysílačů zvolte režim
lokálního vyhledávání „LO“ (výchozí nastavení).
• Pro příjem slabších nebo vzdálených vysílačů zvolte režim zvýšené citlivosti „DX“.
Vyhledávání stanice se nejdříve provádí s
citlivostí „LO“ (lokální), a poté s citlivostí „DX“
(vzdálený).
Pro přímý přechod na vyhledávání s citlivostí
„DX“ (vzdálený), je nutné stisknout dvakrát po
sobě některý z ovladačů K nebo N.

Z OBR A ZENÍ

A V ÝBĚR DOSTUPNÝCH
STANIC
K zobrazení seznamu stanic stiskněte krátce
ovladač G tento seznam se aktualizuje každých 10 minut.
Tento seznam můžete kdykoliv aktualizovat
dlouhým stisknutím ovladače G.
Pro poslech jedné z těchto stanic ji vyberte
pomocí ovladače J nebo M a potvrďte stisknutím ovladače L.
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RUČNÍ UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI
Pomocí ovladače E zvolte frekvenční rozsah
a rozsah paměťových míst.
Automatickým režimem nebo ručně vyhledejte
požadovanou stanici.
Déle než dvě sekundy podržte stisknutý některý
z ovladačů předvolby 1 až 6 na klávesnici P.
Krátkodobé přerušení a obnovení zvuku potvrzuje, že je stanice uložena do paměti.
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AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ VYSÍLAČE
PAMĚTI (FUNKCE AUTOSTORE)
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DO

Pokud v rozsahu FM podržíte po dobu delší
než dvě sekundy stisknutý ovladač E, uloží
autorádio automaticky do rozsahu pamětí FM3
6 nejsilnějších vysílačů.
Displej indikuje „FM AST“.
Autorádio ukládá do paměti 6 stanic s nejlepším
příjmem s vymazáním 6 stanic uložených do
paměti dříve.
Po uložení do paměti přejde rádio přímo k
paměti 1 v rozsahu pamětí FM3.
Poznámka:
• Pokud je aktivován příjem dopravních hlášení (viz SYSTÉM RDS), pak se přednostně
ukládají stanice s touto službou.
Pokud nebyl nalezen žádný vysílač, zůstanou v paměti stanice uložené při předchozím
vyhledávání.
• Pokud bylo nalezeno méně než 6 vysílačů, zůstanou zbývající paměťová místa
prázdná.

VYVOLÁNÍ STANIC ULOŽENÝCH DO PAMĚTI
Stiskněte krátce ovladač E pro volbu frekvenčního pásma a rozsahu požadovaných
pamětí.
Krátký stisk jednoho z ovladačů předvolby 1
až 6 na klávesnici P vyvolá stanici uloženou na
této paměťové pozici. Tuto operaci lze provést
rovněž pomocí ovladače 3 na volantu.
Pokud se jedná o stanici RDS, bude před
názvem stanice několik sekund zobrazena
vysílací frekvence.
U stanic RDS může jejich volba vyvolat hledání
frekvence odpovídající regionu, v němž se
nacházíte (viz systém RDS).
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POUŽITÍ FUNKCE RDS ( RADIO
SYSTEM) V PÁSMU FM

DATA

Většina rozhlasových stanic v pásmu FM
používá systém RDS, kterým je Vaše autorádio
vybaveno.
Systém RDS umožňuje těmto stanicím, kromě
šíření jejich programu, navíc ještě vysílání
nezvukových dat. Tato data Vám umožňují
přístup k různým funkcím, které jsou v této
kapitole popsány, z nichž nejdůležitější je
zobrazení názvu stanice, krátkodobé přepnutí
na poslech dopravních informací anebo automatické sledování stanice. Tento systém Vám
umožňuje zůstat na příjmu stanice nezávisle
na frekvenci používané v oblasti, kterou právě
projíždíte.

SLEDOVÁNÍ STANIC RDS
Autorádio zachovává nejlepší možný příjem
signálu. Přístroj neustále kontroluje seznam
dalších příslušných frekvencí pro přijímanou
stanici a automaticky ladí frekvenci s nejlepším
příjmem (pokud stanice vysílá na více vysílačích nebo frekvencích).
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ACTIVACE /DEAKTIVACE FUNKCÍ RDS
Funkce RDS jsou přístupné ze dvou následujících menu:
• Všeobecné menu (stisknutím ovladače O).
• Menu Audio (stisknutím ovladače L).
Pro aktivaci/deaktivaci funkcí RDS na
displeji C:
1. Stiskněte ovladač O.
2. Pomocí ovladače J nebo M vyberte ikonu
AUDIO.
3. Potvrďte výběr stisknutím ovladače L.
4. Vyberte podmenu Preferované pásmo FM
pomocí ovladačů J nebo M. Potvrďte výběr
stisknutím ovladače L.
5. Vyberte automatické sledování stanic RDS
pomocí ovladačů J nebo M.
6. Potvrďte výběr stisknutím ovladače L.
7. Pomocí ovladače L zaškrtněte/vyškrtněte
aktivaci/deaktivaci funkce.
8. Potvrďte Vaši volbu výběrem „OK“ na
displeji.

Pro aktivaci/deaktivaci funkcí RDS na
displeji A:
1. Stiskněte ovladač O.
2. Pomocí ovladače J nebo M vyberte ikonu
AUDIO-CD.
3. Vyberte automatické sledování stanic RDS
pomocí ovladačů J nebo M. Systém Vám
hlásí aktivní nebo neaktivní stav funkce.
4. Tento stav můžete změnit pomocí ovladačů K nebo N.
5. Poté počkejte, až zobrazení zmizí.
Poznámka:
Pokud je funkce RDS aktivována:
• Na displeji se rozsvítí „RDS“, pokud používá
přijímaná stanice systém RDS s automatickým sledováním frekvencí.
• Na displeji se rozsvítí přeškrtnuté „RDS“,
pokud přijímaná stanice používá systém RDS bez automatického sledování
frekvence.
Pokud je funkce RDS deaktivována, na displeji
se v žádném případě neobjeví „RDS“.
Na displeji bude uveden „NÁZEV“ stanic, které
používají systém RDS a frekvence stanic, které
ho nepoužívají.
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SYSTÉM RDS
REŽIM REGIONÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ STANIC
Vzhledem k tomu, že některé stanice jsou
organizovány formou vnitřní sítě, vysílají buď ve
stejném čase různé programy nebo společné
programy v odlišném čase.
Můžete zvolit sledování:
• Buď výhradně regionální stanice.
• Nebo celé sítě s možností příjmu jiného
programu.
Pro aktivaci/deaktivaci této funkce postupujte
stejně jako při nastavování automatického
sledování stanic RDS.
Poznámka:
Pokud je tento režim aktivován, rádio se nebude
přepínat z jedné regionální stanice na jinou.

DOPRAVNÍ INFORMACE TA (DOPRAVNÍ
HLÁŠENÍ)
Některé stanice (pouze v pásmu FM) umožňují
vysílání těchto hlášení díky funkci „TA“.
Funkci „TA“ můžete aktivovat stisknutím
ovladače I. Tato funkce Vám umožní během
poslechu jiného zařízení než rádia nebo při
poslechu stanice, která taková hlášení nevysílá,
automatické dočasné přepnutí na stanici FM,
která je vysílá.
Během vysílání těchto hlášení se originální
zdroj na chvíli přeruší a po ukončení zprávy se
přepne zpět na původní hudební program.
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Poznámka:
• Autorádio musí být přepnuto do pásma FM.
• Přijímaná stanice musí provozovat systém dopravního hlášení pomocí systému RDS.
• Stanice pracující v síti (EON) mají regionální
vysílače, které vysílají odlišný vlastní program: můžete poslouchat některý z těchto
programů a přepnout na stanici stejné sítě
vysílající dopravní hlášení.
• Poslech hlášení můžete zastavit stisknutím
ovladače I.

NASTAVENÍ HLASITOSTI U DOPRAVNÍHO
HLÁŠENÍ
Hlasitost zvuku při vysílání dopravních informací lze nastavit samostatně a nezávisle na
základním vysílání.
V průběhu vysílání dopravních informací
seřiďte hlasitost otáčením ovladače A.
Seřízení je uloženo do paměti.
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VOLBA TYPU PROGRAMU
Některé stanice nabízejí možnost přednostního poslechu typu programu vybraného ze
seznamu (PTY).
Po dobu delší než dvě sekundy dlouze stiskněte ovladač I.
Stiskněte ovladače J nebo M pro zobrazení a
výběr typu programu, a poté potvrďte výběr
pomocí ovladače L.

VYHLEDÁNÍ

STANICE VYSÍLAJÍCÍ DANÝ
TYP PROGRAMU
Jakmile jste vybrali typ programu, na displeji
se zobrazí seznam příslušných stanic, stiskněte ovladače J nebo M k zobrazení a výběru
typu programu, a poté potvrďte výběr pomocí
ovladače L.

OPUŠTĚNÍ REŽIMU PTY
Pro opuštění režimu „PTY“, zvolte funkci
deaktivovat „PTY“ v seznamu různých typů
programů.

R ÁDIOTEXT V KONTEXTOVÉM MENU
Tato funkce Vám umožňuje zobrazit informace
vysílané stanicí týkající se programu, který
právě posloucháte.
Pro aktivaci/deaktivaci této funkce postupujte
stejně jako při nastavování automatického
sledování stanic RDS.
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VOLBA REŽIMU CD

ZRYCHLENÝ POSLECH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zasunutím CD potištěnou stranou nahoru
do přehrávače je přehrávání automaticky
spuštěno.
Pro ruční zapnutí režimu CD stiskněte, pokud
je CD vložené, ovladač D, až je dosaženo
požadovaného režimu.

Pro zrychlené přehrávání disku držte stisknutý
jeden z ovladačů K nebo N pro případné zrychlené přehrávání vpřed nebo zpět.
Při uvolnění přehrávač pokračuje v normálním
čtení disku.

Z bezpečnostních důvodů, nespouštějte
přehrávač CD, když je teplota prostoru pro
cestující vyšší než +60 °C, nebo když je teplota
nižší než -10 °C.
Když je teplota příliš vysoká, zabrání automatická ochrana spuštění přehrávače CD
až do doby, kdy teplota klesne na přijatelnou
úroveň.

VYJMUTÍ CD
CD je možné vyjmout po stisknutí ovladače
B, autorádio přejde automaticky do režimu
Rádio.
Pokud není CD vyjmuto z přehrávače během
10 až 15 sekund po jeho vysunutí z přehrávače,
je automaticky zasunuto zpět, avšak jeho
přehrávání není spuštěno.

VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače K umožňuje přechod na
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na
začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí
druhého stisknutí tlačítka se přepnete na
začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje
přehrávání více skladeb.
Tuto operaci můžete také provést pomocí
ovladače G, jakmile se zobrazí seznam skladeb na displeji, vyberte požadovanou skladbu
pomocí ovladačů J nebo M, potom potvrďte
pomocí ovladače L.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 2 na volantu.
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MENU
Toto menu poskytuje přístup pro aktivaci/deaktivaci dvou voleb:
• Přehrávání přibližně po dobu prvních 7
sekund každé stopy CD.
• Náhodné přehrávání stop CD.
Je možné dvěma způsoby:
• Buď stisknutím ovladače O, a poté stejným
způsobem jako při nastavování sledování frekvence stanic RDS. U displeje C
podmenu odpovídá Préférences Audio
(Nastavení vlastností audio).
• Nebo, když jste v režimu CD, stisknutím
ovladače L. Budete mít také přístup k menu
Audio (pouze pro displej C).
Poznámka:
Pokud je zvolena jedna z těchto funkcí, zůstává
aktivní při přehrávání z měniče CD.

POUŽÍVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DISKŮ
Zabraňte pádům CD. Ukládejte CD v bezprašném prostředí a nesahejte na ně prsty. Rýhy
na povrchu CD mohou vyvolat nepříjemné
zvukové efekty. Nenalepujte na CD nálepky.
Nesnažte se přehrávat deformovaná nebo
poškozená CD. Nevystavujte CD nadměrnému
teplu ani slunečním paprskům.
Povrch CD lze čistit měkkým suchým hadříkem.
Vždy směrem od středu k okrajům.
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PŘEHRÁVAČ CD MP3

VÝBĚR SKLADBY

MENU

Váš audiosystém s přehrávačem CD může být
kompatibilní s MP3.
Když vložíte CD, nahrané ve formátu MP3,
spustí se přehrávání první skladby z první
složky CD.
Přehrávané skladby můžete vybrat pomocí
ovladačů N nebo K a složky CD pomocí
ovladačů J nebo M.

Pro zobrazení seznamu složky CD stiskněte
ovladač G.
Pomocí ovladače J nebo M vyberte složku
pro poslech.
Pro otevření složky CD stiskněte ovladač L.
Pomocí ovladače N nebo K vyberte skladbu
pro poslech.
Potvrďte stisknutím ovladače L nebo ovladače 7 na volantu.

Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/deaktivaci tří režimů:
• Přehrávání přibližně po dobu prvních 7
sekund každé stopy CD.
• Opakování složky CD během poslechu.
• Náhodné přehrávání skladeb z jednotlivých
složek CD.
Je možné dvěma způsoby:
• Buď stisknutím ovladače O, a poté stejným
způsobem jako při nastavování sledování frekvence stanic RDS. U displeje C
podmenu odpovídá Préférences Audio
(Nastavení vlastností audio).
• Nebo, když jste v režimu CD, stisknutím
ovladače L. Budete mít také přístup k menu
Audio (pouze pro displej C).
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REŽIM MĚNIČ CD

REŽIM PŘEHRÁVAČ CD (COMPACT DISC)

VOLBA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ CD

ZRYCHLENÝ POSLECH

Toto zařízení S (pokud je k dispozici) je umístěno na přední středové loketní opěrce a může
pojmout 5 disků.

Stiskněte ovladač D přímo na měniči CD.
Po vložení zásobníku se začne přehrávat první
skladba prvního CD.

Držte stisknutý jeden z ovladačů K nebo N pro
zrychlený poslech směrem vpřed nebo vzad.
Při uvolnění přehrávač pokračuje v normálním
čtení disku.

VKLÁDÁNÍ CD DO ZÁSOBNÍKU

VÝBĚR CD

Vkládejte CD potištěnou stranou vlevo.
Poznámka:
• Každá zásuvka může obsahovat pouze
jeden disk.
• Měnič CD nebude fungovat, pokud jsou
disky vloženy opačně.

Pro volbu CD stiskněte jeden z ovladačů
předvoleb 1 až 5 na klávesnici P, nebo je
procházejte ovladači J nebo M.
Přehrání první skladby CD začíná automaticky.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 3 na volantu.
Po každé změně zdroje signálu se při návratu
na režim měnič CD přehrávání spustí od místa,
kde bylo přerušeno.

VYJMUTÍ DISKŮ
Disk vyjmete dlouhým stiskem odpovídajícího
ovladače.
Poznámka:
Měnič CD (pokud je nainstalován) není kompatibilní s MP3.
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VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače K umožňuje přechod na
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na
začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí
druhého stisknutí tlačítka se přepnete na
začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje
přehrávání více skladeb.
Tuto operaci lze provést pomocí ovladačů 2
a 3 na volantu.

MENU
Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/deaktivaci tří režimů:
• Přehrávání přibližně po dobu prvních 7
sekund každé stopy CD.
• Opakování CD během poslechu.
• Náhodné přehrávání skladeb na jednotlivých CD.
Je možné dvěma způsoby:
• Buď stisknutím ovladače O, a poté stejným
způsobem jako při nastavování sledování frekvence stanic RDS. U displeje C
podmenu odpovídá Préférences Audio
(Nastavení vlastností audio).
• Nebo, když jste v režimu měnič CD, stisknutím ovladače L. Budete mít také přístup k
menu AUDIO (pouze pro displej C).
Poznámka:
Pokud je zvolena jedna z těchto funkcí, zůstává
aktivní při přehrávání z CD.
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BLUETOOTH
Váš systém může být kompatibilní s Bluetooth.
Dovoluje Vám připojení mobilního telefonu
s použitím funkce „hands-free“ a případně
využívat jeho možnosti.
Umožní Vám přiřadit až čtyři telefony, tak
abyste mohli připojit Vámi vybraný.
Dostupnost funkcí Bluetooth a obsah zobrazovaných informací závisí na typu telefonu, jeho
nastavení a typu paušálu. Z tohoto důvodu
Vám doporučujeme informovat se u Vašeho
prodejce mobilních telefonů.
Před jakýmkoliv úkonem:
• Váš displej musí svítit (klíč v poloze M).
• Systém Bluetooth Vašeho telefonu musí
být aktivní.

INICIALIZACE TELEFONU
Inicializace telefonu spočívá v jeho rozeznání systémem Bluetooth u Vašeho vozidla.
Následně umožňuje okamžité spojení.
Inicializace může být provedena pouze s otočeným klíčem spínací skříňky, rozsvíceným
displejem a vypnutým motorem. Nesmí být
připojen žádný další telefon.
• Inicializace musí být prováděna s telefonem
s aktivovaným systémem Bluetooth.
Poznámka:
Při inicializaci telefonu se řiďte jeho návodem
na použití.
• Telefon zjistí systém Bluetooth Vašeho vozidla. Na Vašem telefonu se zobrazí „C4“.
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Musíte rovněž zvolit „C4“ pomocí ovladačů
svého telefonu. Potom potvrďte nebo
zamítněte tuto inicializaci, pak na displeji C
zvolte pomocí J, M nebo 8 jednu z 4 pamětí.
Potvrďte stisknutím ovladače L nebo 7.
Poznámka:
Můžete vybrat již přidělenou paměť, ale telefon, který byl na tomto místě inicializován, již
nebude aktivní.
• Poté Vás telefon vyzve k zadání identiﬁkačního kódu: 1234.
• Potvrďte.
Poznámka:
Toto přerušení může brzy zasáhnout do průběhu inicializace.
Telefon je však inicializován do systému Bluetooth. Pro okamžitý přístup k funkcím Bluetooth
může být nutné uskutečnění jednoho spojení
(viz následující strana Konﬁgurace: Připojit
inicializovaný mobilní telefon).
Po skončení inicializace můžete telefon připojit
pomocí „Hlavního menu“.
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PŘIPOJENÍ INICIALIZOVANÉHO TELEFONU
Jakmile se ve vozidle spustí audio systém, Váš
telefon bude automaticky detekován. Pokud
je inicializováno více telefonů, bude poslední
připojený telefon rozpoznán jako první.
Poznámka:
Náhle může nastat odpojení. Může být nutné
provést nové připojení (viz následující strana
Konﬁgurace: Připojit inicializovaný mobilní
telefon).
Poznámky:
• V případě problémů se doporučuje telefon
vypnout a zapnout.
• Pokud Váš telefon vypnete v akčním rádiusu
systému Bluetooth Vašeho vozidla, příští
připojení nenastane automaticky. Pro
obnovení automatického spojení musíte
svůj telefon připojit ručně (viz následující
strana Konﬁgurace: Připojit inicializovaný mobilní telefon).
• Pokud audio systém zapnete v průběhu
telefonického hovoru, bude telefon detekován.
• Doporučuje se nepokládat Váš mobilní
telefon do blízkosti autorádia, aby nedošlo
k rušení.

PŘIJMOUT PŘÍCHOZÍ HOVOR
Pomocí ovladače L nebo ovladače 7 na
volantu.
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HLAVNÍ MENU
Stiskněte ovladač Menu O pro přístup do
Hlavního menu, poté vyberte ikonu „Téléphone
(Telefon)“ pomocí ovladačů J, M nebo 8 a
potvrďte svoji volbu ovladačem L nebo 7.
Máte přístup:
• Do adresáře.
• Ke konﬁguraci.
• K volbám spojení.
Výběr proveďte pomocí ovladačů J, M nebo 8 a
volbu potvrďte stiskem ovladače L nebo 7.
Toto hlavní menu je rovněž přístupné stisknutím
ovladače E a následně L.

ADRESÁŘ
Toto menu Vám umožní otevřít:
• Telefonní seznam připojeného telefonu.
• Seznam hovorů.
Toto menu lze otevřít taktéž stiskem ovladače 11.
Telefonní seznam
Telefonní hovor může být díky seznamu
uskutečněn nezávisle na telefonu nebo audio
systému.
Zobrazí se telefonní seznam. Vyberte číslo
pomocí ovladače J, M nebo 8 a potvrďte
stisknutím ovladače L nebo 7.
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BLUETOOTH
Poznámky:
• Zobrazený seznam je automaticky aktualizován.
• Pokud není číslo v seznamu uvedeno, může
být telefonický hovor uskutečněn pouze
přes telefon.
• Pokud máte k dispozici informace zapsané
ve formátu Vcard, musíte zvolit volaného
účastníka, a potom jej potvrdit. Může být
zobrazen seznam maximálně 4 čísel s
následujícími názvy: „Maison“ (Dům),
„Bureau“ (Kancelář), „Portable (Mobilní
telefon)“ a „Voiture“ (Vozidlo).
Výpis volání
Po výběru tohoto prvku a jeho potvrzení se
zobrazí seznam hovorů s maximálně: 10
odchozích hovorů (šipka směřuje nahoru), 10
přijatých hovorů (šipka směřuje dolů) a 10
zmeškaných hovorů.
Je možné volat na základě tohoto seznamu:
Vyberte číslo pomocí ovladače J, M nebo 8 a
potvrďte stisknutím ovladače L nebo 7.

KONFIGURACE
Toto menu umožňuje:
• Zrušit inicializaci.
Pomocí ovladače J, M nebo 8 proveďte
výběr a potvrďte pomocí ovladače L nebo 7.
Vyberte ze seznamu inicializovaný telefon,
který chcete odstranit. Potvrďte.
• Listovat v seznamu inicializací.
Otevře se seznam inicializovaných telefonů.
• Připojit inicializovaný mobilní telefon.
Vyberte telefon, který si přejete připojit.
Tato položka umožňuje manuálně spustit
připojení telefonu.

VOLBY SPOJENÍ
Toto menu je přístupné při telefonním hovoru
a umožňuje Vám:
• P ř e p n o u t h ovo r v p ř íp a d ě d r u h é h o
hovoru.
• Zavěsit.
• Stav soukromého režimu.
Poznámka:
Pokud právě vedete telefonický hovor, máte
přístup do tohoto menu „Conﬁguration (Konﬁgurace)“ stisknutím L nebo 7.
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BLUETOOTH
Změna hovorů
Během telefonického hovoru může systém
ohlásit přijetí dalšího příchozího hovoru. Pro
převzetí potvrďte. Pro přecházení z jednoho
hovoru k druhému vyberte tyto volby.
Zavěsit
Tato volba umožňuje přerušení jednoho
telefonického hovoru například v průběhu
dvojího volání.
Soukromý režim
Vyberte tuto volbu. Ten Vám umožní, že
Vás volaný účastník již nebude poslouchat.
Pro obnovení zvuku vyberte deaktivaci v
soukromém režimu v menu „Gestion d’une
communication“ (Vedení hovoru).
Poznámka:
Když chcete změnit systém komunikace z
audio na mobilní telefon (například při opuštění
vozidla), řiďte se podle tohoto postupu.
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HLASOVÁ IDENTIFIKACE

ZOBRAZENÍ

Krátkým stisknutím ovladače 12 se spouští
hlasové rozpoznávání telefonu.
Hlasová identiﬁkace Vám umožňuje vytočit
číslo, kterému jste přiřadili hlasový příkaz na
inicializovaném a připojeném telefonu.
Poznámka:
Hovor je možné ukončit před započetím vytáčení čísla stiskem ovladače 12.
Poznámky:
• Při přijetí telefonního hovoru dojde ke
ztlumení audiosystému.
• Některá vyzvánění mobilního telefonu
nejsou rozpoznána systémem Bluetooth
Vašeho vozidla. Systém vybere jiné zvonění.

Stisknutím ovladače „TEL“ můžete zobrazit
v pravé části svého displeje informace o
telefonu.
Jestliže je mobilní telefon připojen, na displeji
se objeví symbol „Telefon“.
Ve spodní části displeje se zobrazuje symbol
„Baterie“, který informuje o stavu nabití připojeného mobilního telefonu.
Symbol „Obálka“ ve spodní části displeje
Vám oznamuje nepřečtenou zprávu SMS na
připojeném mobilním telefonu.
Symbol „Hlasová zpráva“ ve spodní části displeje Vám oznamuje přijatou hlasovou zprávu
na připojeném mobilním telefonu.
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