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Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení
vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přimě-
řeně vzhledem k zemi prodeje. To platí i pro případ, že v návodu jsou popsány prvky,
jejichž prodej či montáž budou zahájeny až v průběhu následujícícho období. V přípa-
dě pochybností navštivte prosím autorizovaného dealera značky Renault, který Vám
podá přesné a úplné informace.
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Úvod

Tento velmi kvalitní navigační audiosystém je chráněn bezpečnostním kódem.
Skládá se z audio/navigačního přístroje, měniče CD disků na přání, displeje, ovlá-
dacích prvků na volantu a reproduktorů. Ty jsou rozmístěny a nasměrovány tak, aby
kvalita zvuku uvnitř vozu byla optimální.

Důležité upozornění
– Po výpadku napájení systému elektrickým proudem (odpojení baterie, přetržení

napájecího kabelu atd.) musí být zadán bezpečnostní kód. Pouze po jeho zadání
bude přístroj opět funkční.

– Z bezpečnostních důvodů doporučujeme neprovádět žádná nastavení přístroje
při řízení vozu, s výjimkou případů, kdy je možné k tomuto účelu použít ovlá-
dací prvky na volantu.

Bezpečnostní kód
V rámci zabezpečení ochrany proti odcizenm je přístroj chráněn bezpečnostním
kódem. Tento bezpečnostní kód umožňuje elektronicky „uzamknout“ systém při
přerušení napájení (odpojení baterie, roztavení pojistky atd.). V takovém případě
přístroj nefunguje. Aby byl přístroj opět funkční, je třeba znovu zadat bezpečnost-
ní kód, který znáte pouze Vy (čtyřciferné číslo).
Tento tajný kód Vám byl předán Vašim koncesionářem značky Renault.
Koncesionář si o kódu pořídí důvěrný záznam. Uschovejte bezpečnostní kód na
bezpečném místě. V případě jeho ztráty se obra�te na svého koncesionáře značky
Renault.

Zadání kódu

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte . Displej Vás vyzve, abyste zadali CCOODDEE
(KÓD), a zobrazí 00000000.

2. Za každé blikající číslo zvolte pomocí otočného ovladače na volantu odpovída-
jící číslo.

3. Stisknutím (spodní tlačítko) na ovládacích prvcích na volantu potvrdíte
zadané číslo a přejdete k zadání následujícího.

4. Po zadání celého kódu stiskněte tlačítko nebo MODE, uslyšíte zvukový
signál. Zadání kódu bylo potvrzeno.
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Příklad
Přejete si zadat kód 1278.
1. Otáčejte ovladačem, dokud se neobjeví číslice 11.

Stiskněte tlačítko nebo MODE (režim).
2. Otáčejte ovladačem, dokud se neobjeví číslice 22.

Stiskněte tlačítko nebo MODE (režim).
3. Otáčejte ovladačem, dokud se neobjeví číslice 77.

Stiskněte tlačítko nebo MODE (režim).
4. Otáčejte ovladačem, dokud se neobjeví číslice 88.

Stiskněte tlačítko nebo MODE (režim).
Měli byste uslyšet zvukový signál.

Důležité upozornění
Nebyl-li kód zadán správným způsobem, zazní zvukový signál a na displeji se zo-
brazí nápis CCOODDEE (kód). Nyní můžete znovu zadat kód podle výše uvedeného postu-
pu. Přístroj ale musí zůstat během této doby zapnutý a před novým zadáváním kódu
je třeba vyčkat jednu minutu. Pokud i tento nový pokus skončí neúspěšně, můžete
se pokusit znovu zadat kód. Opět platí, že přístroj musí zůstat zapnutý. Pokud
přístroj hlásí chybu, mezi dvěma po sobě následujícími pokusy musíte vyčkat
nejprve 1 minutu, při dalších pokusech se interval čekání na další dva po sobě násle-
dující pokusy prodlužuje na 2, 4, 8, 16 až 32 minut.
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Základní funkce

Zapnutí/vypnutí přístroje
Chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko . Přístroj může být
rovněž zapnut/vypnut pomocí startéru vozu. Aby mohl být přístroj zapnut pomocí
startéru, musí předtím dojít k jeho vypnutí rovněž pomocí startéru. Přístroj může
být rovněž zapnut, aniž by došlo k nastartování motoru. 
V rámci šetření baterie vozu funguje přístroj v těchto podmínkách pouze po dobu
20 minut. Po 20 minutách se automaticky vypne. V takovém případě ho můžete
znovu zapnout na dalších 20 minut. Přístroj lze kdykoliv znovu zapnout na dalších
20 minut.

Nastavení hlasitosti
Po zapnutí přístroje je hlasitost nastavena na stejný stupeň, na jaký byla nastavena
při posledním zapnutí. Pokud byla hlasitost nastavena na více jak 15, bude při
puštění přístroje jeho hlasitost omezena na stupeň 15.
Otočte levým otočným ovladačem , nebo hlasitost upravte pomocí tlačítek
ovládábní hlasitosti + a – na ovladači na volantu.

Nastavení zvuku
1. Pro vyvolání menu zvuku stiskněte tlačítko . 

2. Použijte , , pravý otočný ovladač nebo otočný ovladač na volantu
pro výběr jedné z následujících voleb:
BBAASSSS (nízké frekvence) 
TTRREEBB (vysoké frekvence) 
BB (levý/pravý) 
FF (zadní/přední)

3. Pro změnu nastavení otočte levým otočným ovladačem nebo použijte tlačítka
+ a – na ovládacích prvcích na volantu a nastavte požadovanou hodnotu.

Po krátké chvíli přístroj automaticky opustí menu zvuku.
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Funkce ztlumení zvuku (PAUSE)
Stiskněte tlačítko nebo současně tlačítka a na ovládacích prvcích na
volantu. 

Pro zrušení ztlumení zvuku stiskněte znovu výše uvedené tlačítko nebo tlačítka 
a nebo otočte levým otočným ovladačem .

Poznámky:
V režimu CD nebo CDC dojde k přerušení přehrávání, pokud je funkce „tlumení
zvuku“ („PAUSE“) aktivní.

Přepínání mezi jednotlivými zdroji
Pro zvolení zdroje audio jednou či opakovaně stiskněte tlačítko na přístroji
nebo tlačítko na přístroji, nebo tlačítka , SRC nebo SOURCE AUDIO*
na ovladacím prvku na volantu. 
Rádio – FM (VHF)
Rádio – AM (MW)
Rádio – LW
CD (pokud je vloženo)
Měnič CD (je-li k dispozici) 
AUX (je-li k dispozici)
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Rádio

Máte k dispozici špičkový vícepásmový radiopřijímač Renault. Umožňuje příjem
velkého počtu frekvencí a vlnových pásem.

Systém RDS
Systém RDS (Radio Data System) je systém předávající vedle běžných radiosignálů
VHF i neslyšitelná zakódovaná data. RDS systém tohoto autorádia nabízí následu-
jící výhody:
– Zobrazení názvu stanice: Při příjmu stanice RDS se namísto její frekvence

zobrazí název stanice.
– Informace pocházející z jiných stanic: EON (Enhanced Other Networks)

je služba systému RDS, sdružující jednotlivé stanice do jedné sítě. Při příjmu
stanice, která je zapojená do systému EON, Vám přístroj umožňuje přijímat do-
pravní informace pocházející ze zvolené stanice a zároveň i z ostatních stanic sítě.

– Varovná hlášení: Pokud rádio přijme vysoce důležité informace, týkající se
bezpečnosti obyvatelstva, dojde k přerušení přehrávání CD disku. Po dobu
hlášení bude na displeji zobrazen nápis „Alarm“.

– Automatické ladění stanice: Je-li aktivována funkce RDS, bude přístroj vždy
nastavený na nejlepší možný příjem. Neustále bude procházet veškeré frekven-
ce vysílající stejný program a automaticky zvolí frekvenci s nejlepším signálem.

Volba vlnového pásma
– Pro nastavení vlnového rozsahu stiskněte jednou nebo několikrát tlačítko 

na přijímači nebo tlačítko , , SRC nebo SOURCE AUDIO* na ovlá-
dacím prvkui na volantu.
FM Frekvenční modulace/VHF
AM Amplitudová modulace M – střední vlny

L – dlouhé vlny 
Poznámka:
Vlnové rozsahy FM a AM jsou považovány jako různé zdroje audio stejně
jako přehrávač CD a měnič CD.

Ladění stanic
Pro obě vlnová pásma existují 3 metody ladění stanic.
– TTUUNNEERR  MMAANNUU – Aktivuje vyhledávání stanic na základě stoupajícíchh nebo kle-

sajících frekvencí, dokud není naladěna požadovaná stanice.
– TTUUNNEERR  PPRREESSEETT – 6 stanic uložených do paměti uživatelem; po aktivování

ladění stanic a uložení těchto stanic do paměti pomocí tlačítek až .
– TTUUNNEERR  LLIISSTT – Ve vlnovém pásmu FM všechny stanice (nanejvýš 50), jejichž

signál dosahuje uspokojující kvality, jsou uloženy automaticky v abecedním
pořadí do seznamu.

* Podle provedení modelu
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Ve vlnovém pásmu AM je možno naladit až 50 stanic a uložit je do seznamu
v pořadí podle jejich frekvencí.

Ladění stanice -TUNER MANU
1. Zvolte požadované vlnové pásmo.
2. Stiskněte několikrát tlačítko nebo tlačítko * na přístroji nebo tlačítko

nebo MODE* na ovladači na volantu, dokud se na displeji TTUUNNEERR  MMAANNUU
nezobrazí hlášení.

3. Pro aktivaci ladění stiskněte tlačítko nebo na přístroji, otočte pravým
otočným ovladačem na přístroji nebo otočným ovladačem na volantu. Je-li
funkce TTUUNNEE MMAANN zvolena v menu Expert, postupuje ladění ve vlnovém
pásmu FM po intervalech o velikosti 100 kHz a 1 kHz ve vlnovém pásmu
AM. Držíte-li tlačítko stisknuté, operace se zrychlí.

Ruční ukládání stanic FM nebo AM do paměti
1. Zvolte požadované vlnové pásmo.
2. Ručně zvolte požadovanou stanici pomocí funkce ladění nebo ze seznamu.
3. Stiskněte tlačítka ( až ). Měli byste uslyšet zvukový signál, čímž dojde

k uložení stanic do paměti pod těmito tlačítky.

Ruční vyvolání uložených stanic – TUNER PRESET
1. Zvolte požadované vlnové pásmo.
2. Stiskněte tlačítko ( až ).
3. Rovněž je možné několikrát stisknou tlačítko nebo tlačítko * na

přístroji nebo tlačítko nebo MODE* na ovladádacím prvku na volantu,
dokud se nezobrazí hlášení se TTUUNNEERR  PPRREESSEETT . Potom zvolte požadovanou
stanici pomocí tlačítka nebo na přístroji tak, že budete ptáčet pravým
otočným ovladačem na přístroji, nebo kolečkem ovládacího prvku na volatu.

Vyvolání v seznamu uložených stanic FM – TUNER LIST
Ve vlnovém pásmu FM jsou všechny stanice (maximálně 50) se signálemuspoko-
jivé kvality automaticky uloženy do seznamupodle abecedy, což usnadňuje vyladě-
ní stanice, jejíž název je známý.
1. Zvolte vlnové pásmo FM.
2. Jednou nebo opakovaně stiskněte tlačítko nebo tlačítko * na přístroji

nebo tlačítko nebo MODE* na ovládacích prvcích na volantu, dokud se
na displeji neobjeví nápis TTUUNNEERR  LLIISSTT.

3. Poté zvolte požadovanou stanici z abecedního seznamu pomocí tlačítka 
nebo či pravého otočeného ovladače na přístroji nebo pomocí otočného
ovladače na volantu.
Požadovaná stanice je zvolena.

* Podle provedení modelu
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Uložení stanic AM do seznamu – TUNER LIST
Ve vlnovém pásmu AM může být uloženo do seznamu až 50 stanic. Stanice jsou
ukládány do seznamu v pořadí dle svých frekvencí.
1. Zvolte vlnové pásmo AM (M nebo L).
2. Pro uložení přístupných stanic do paměti stiskněte tlačítko nebo tlačítko

* na přístroji nebo tlačítkol nebo MODE* na ovladači na volnatu,
dokud nezazní zvukový signál.

– Přístroj informuje o aktualizaci do paměti uložených stanic.
– Přístroj vyhledá veškeré dostupné stanice a uloží je do paměti v pořadí dle jejich

frekvencí.
– Aktualizace může zabrat určitý čas v závislosti na počtu přijímaných stanic.
– Po skončení operace se přístroj naladí na první uloženou stanici.

Vyvolání stanic AM ze seznamu – TUNER LIST
Po skončení aktualizace seznamu (viz výše uvedený postup) můžete zvolit stanici
ze seznamu následujícím způsobem:
1. Jednou nebo opakovaně stiskněte tlačítko nebo tlačítko * na přístroji

nebo tlačítko nebo MODE* na ovládacích prvcích na volantu, dokud se na di-
spleji neobjeví nápis TUNER LIST.

2. Poté zvolte požadovanou stanici z abecedního seznamu pomocí tlačítka 
nebo či pravého otočeného ovladače na přístroji nebo pomocí otočného
ovladače na volantu.
Není-li v seznamu uložena žádná stanice, na displeji se objeví nápis NNOO  LLIISSTT.
V takovém případě musíte provést uložení seznamu podle postupu „Uložení
stanic AM do seznamu – TUNER LIST“, viz výše.

Poznámka:
V průběhu jízdy se může stát, že stanice uložené v seznamu nemohou být přijí-
mány. V takovém případě musí dojít k aktualizaci seznamu. Viz „Uložení sta-
nic AM do seznamu – TUNER LIST“ výše.

* V závislosti na provedení modelu
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„Aktivace a dezaktivace zpravodajských relací o dopravní situaci
– i TRAFFIC“.
Pro země s vysíláním rozhlasových relací o dopravní situaci podle normy RDS
Je-li tato funkce aktivována, je zdroj audio signálu (například přehrávač CD disků),
který právě posloucháte, přerušen a přednost dostane poslech stanice vysílající
dopravní informace. Takto vám neunikne žádná informace o dopravní situaci.

Může se rovněž stát, že zvolíte stanici FM nevysílající dopravní informace. V tako-
vém případě uslyšíte dopravní informace vysílané jinou stanicí.

Aktivace dopravních informací
1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem nebo na přijímači, otáčením pravého otočného tlačítka 

na přijímači nebo kolečkem na ovládacím prvku na volantu nastavte opci menu
TTRRAAFFIICC , potom stiskněte pravé otočné tlačítko na přijímači nebo 
nebo MODE* na ovládacím prvku na volantu.

3. Tlačítkem nebo na přijímači, otáčením pravého otočného tlačítka 
na přijímači nebo kolečkem na ovládacím prvku na volantu nastavte opci menu
DDYYNNAAMMIICC, potom stiskněte pravé otočné tlačítko na přijímači nebo 
nebo MODE* na ovládacím prvku na volantu.
Po krátké chvíli se displej přístroje vrátí do normálního režimu a zobrazí se na
něm . Pokud zvolená stanice FM nevysílá programové relace o dopravní
situaci, bliká, nebo se zobrazí v závorkách *.
Dopravní informace jsou nyní aktivovány.

Deaktivace dopravních informací
1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem nebo na přijímači, otáčením pravého otočného tlačítka 

na přijímači nebo kolečkem na ovládacím prvku na volantu nastavte opci menu
TTRRAAFFIICC, potom stiskněte pravé otočné tlačítko na přijímači nebo 
nebo MODE* na ovládacím prvku na volantu.

3. Pomocí tlačítka nebo či pravého otočného ovladače na přístroji
nebo pomocí otočného ovladače na volantu zvolte menu OOFFFF, potom stiskněte
pravý otočný ovladač na přístroji nebo nebo MODE* na ovládacích
prvcích na volantu.
Po krátké chvíli se displej přístroje vrátí do normálního režimu. 
Dopravní informace jsou nyní deaktivovány.

Přerušení dopravních informací
Chcete-li přerušit vysílání dopravních informací, stiskněte krátce tlačítko nebo

nebo MODE* na ovládacích prvcích na volantu. 
Vysílání dopravních informací bude přerušeno.

* Podle provedení modelu
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Aktivace a deaktivace zpravodajských relací – i NEWS 
Pro země, ve kterých je dostupný systém PTY NEWS dle normy RDS
Je-li tato funkce aktivována, bude zdroj audiosignálu (například přehrávač CD
disků), který zrovna posloucháte, přerušen a přednost dostanou zpravodajské relace
vysílané stanicí kompatibilní se systémem PTY NEWS. Takto můžete být neustále
informováni o nejnovějších dopravních událostech.

Můžete si rovněž vybrat stanici nevysílající zpravodajské relace. V takovém pří-
padě můžete poslouchat zpravodajské relace vysílané jinou stanicí, která je kom-
patibilní se systémem PTY NEWS.

Aktivace zpravodajských relací
1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem nebo na přijímači, otáčením pravého otočného tlačítka 

na přijímači nebo pomocí kolečka na ovládacím prvku na volantu zvolte opci
menu NNEEWWSS, potom stiskněte pravé otočné tlačítko na přijímači nebo 
nebo MODE* na ovládacím prvku na volantu.

3. Tlačítkem nebo na přijímači, otáčením pravého otočného tlačítka 
na přijímači nebo kolečkem ovládacího prvku na volantu nastavte opci menu
DDYYNNAAMMIICC, potom stiskněte pravé otočné tlačítko na přístroji nebo 
nebo MODE* na ovládacím prvku na volantu.
Po krátké chvíli se displej přístroje vrátí do normálního režimu a zobrazí se na
něm ikonka .
Zpravodajské relace jsou nyní aktivovány.

Poznámka: Systém RDS neinformuje o tom, zda stanice vysílá či nikoliv
zpravodajské relace dle normy NEWS. Pokud není vysílána žádná rozhlasová
relace s informacemi podle norem NEWS, hlášení bliká, nebo se rozsvítí
v závorkácj *, stejně jako v případě hlášení o dopravní situaci.

Deaktivace zpravodajských relací
1. Stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítka nebo či pravého otočného ovladače na přístroji

nebo pomocí otočného ovladače na volantu zvolte menu NNEEWWSS, potom stiskněte
pravý otočný ovladač na přístroji nebo nebo MODE* na ovládacích
prvcích na volantu.

3. Pomocí tlačítka nebo na přístroji, otáčením pravého otočného tlačítka
na přístroji nebo kolečkem na ovládacím prvku na volantu zvolte opci

menue OFF, potom stiskněte pravé otočné tlačítko na přístroji nebo 
nebo MODE* na ovládacím prvku na volantu.
Po krátké chvíli se displej přístroje vrátí do normálního režimu. 
Zpravodajské relace jsou nyní deaktivovány.

* Podle provedení modelu
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Přerušení zpravodajských relací
Chcete-li přerušit vysílání dopravních informací, stiskněte krátce tlačítko nebo

nebo MODE* na ovládacích prvcích na volantu. Zpravodajská relace bude
nyní přerušena.

Aktivace a deaktivace radiotextu vysílaného jednotlivými 
rozhlasovými stanicemi
Některé stanice FM vysílají informace týkající se například aktuálních zpráv nebo
právě vysílaných programů či hudebních skladeb. Přístroj tyto informace filtruje
tak, aby je mohl zobrazit ve formě textu.
V horších podmínkách příjmu nebo v případě rušení signálu může být zobrazený
text zkreslený či dokonce žádný.

Pro aktivaci radiotextu stiskněte pravý otočný ovladač ve vlnovém pásmu FM.

Je-li tato funkce k dispozici, objeví se stanicí vysílaný text na displeji. Pro dezakti-
vaci radiotextu stiskněte znovu pravé otočné tlačítko .

Poznámka:
Jelikož informace předávané radiotextem se neustále mění, doporučujeme Vám
aktivovat tuto funkci pouze v případě, že vozidlo stojí. Jedná se o nezbytné bez-
pečnostní opatření chránící před nehodami způsobenými nepozorností řidiče.

* V závislosti na provedení modelu
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Přehrávač CD disků

Přehrávač CD disků
– Vložte audio CD disk do určeného prostoru potištěnou stranou nahoru.

Disk se začne přehrávat od první nahrávky.
Nachází-li se již CD disk v přehrávači:
– Nastavte režim CD pomocí tlačítka na přijímači nebo pomocí , ,

SRC nebo SOURCE AUDIO* na ovládacím prvku na volantu.
Přehrávání disku se obnoví od místa na disku, v kterém bylo přerušeno.

Nachází-li se v přehrávači navigační CD disk:
– Vysuňte jej stisknutím tlačítka .

Vložte audio CD disk do určeného prostoru potištěnou stranou nahoru. Disk se
začne přehrávat od první skladby.

Poznámky:
– Je-li teplota přehrávače CD disků příliš vysoká, zobrazí se varovné hlášení:

„HI TEMP“ (ochrana proti přehřívání). Vypněte přístroj a nechejte ho
vychladnout.

– Přehrávání CD disku může být přerušeno vysíláním dopravních informací, 
je-li aktivován režim TA. Viz „Aktivace a dezaktivace zpravodajských relací 
o dopravní situaci – i TRAFFIC“ na straně 11.

– Uslyšíte-li zvukový signál:
Zkontrolujte, zda vložený CD disk není poškozený nebo špinavý.

– Než vložíte CD do přehrávače, zkontrolujte, zda v něm není založeno jiné CD.

Volba 
- Pro zvolení požadované skladby krátce stiskněte tlačítko nebo nebo

otočte otočným ovladačem na volantu.
Disk se začne přehrávat od zvolené skladby.

Rychlý posun vpřed/vzad
– Pro rychlý posun vpřed stiskněte tlačítko . Pro rychlý posun vzad stiskněte

tlačítko .
Přehrávání se obnoví po uvolnění stisku tlačítka.

* Podle provedení modelu
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Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Nahrávky na CD disku mohou být přehrávány v náhodném pořadí.
– Stiskněte tlačítko nebo * na přijímači.

Na displeji se zobrazí například hlášení RRDD  44  CCDD.
Přehrávání v náhodném pořadí bude pokračovat, i když již došlo k přehrání
všech skladeb na disku.
– Pokud rychle stisknete tlačítko na přijímači, systém přehrává následující

náhodně zvolenou skladbu.
– Stisknete-li krátce tlačítko na přístroji, systém opětovně přehraje právě

skončenou skladbu.
Pro obnovení normálního režimu přehrávání stiskněte znovu tlačítko nebo 

. Na displeji se zobrazí hlášení TTRR  ... CCDD.

Vysunutí CD disku
– Pro vysunutí CD disku stiskněte tlačítko .

Manipulace s CD disky
Chraňte povrch CD disků před doteky prstů, nečistotami a prachem. Přítomnost rýh
na povrchu CD disku může způsobit problémy při jeho přehrávání. Je-li CD disk
špinavý, vyčistěte ho pomocí měkké tkaniny. Čistěte ho rovnými tahy směřujícími
od středu k obvodu disku.
CD disk musí být chráněn před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. 
Nevkládejte do měniče CD disků poškozené nebo zdeformované CD disky.

Upozornění
Tento přehrávač CD disků akceptuje pouze disky o rozměru 12 cm. 
Nevkládejte do něho CD disky speciálních tvarů nebo formátů.

Poznámky:
Přehrávač CD disků je schopen přehrávat pouze audionahrávky.
Obsahuje-li audio CD disk i jiné nahrávky než audio, nedojde k jejich přehrání.

Signál přehrávání navigačního CD disku (symbol CD)
V režimu navigace můžete pokračovat v poslechu rádia nebo CD disku. Chcete-li
poslouchat audio CD disk během navádění, můžete ho vložit, jakmile z displeje
zmizí symbol . Bude-li systém znovu potřebovat navigační CD disk (pro výpočet
nového itineráře, např. po přijetí dopravních informací), požádá Vás systém o opětovné
vložení navigačního CD disku.

* Podle provedení modelu
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Měnič CD disku* v zavazadlovém prostoru nebo pod
sedadlem

Použití
Je-li systém vybaven měničem CD disků, zkontrolujte, zda jsou CD disky správně
vloženy do měniče. Pro správné vložení CD disků postupujte podle pokynů uve-
dených na měniči. Zkontrolujte, zda je kryt měniče CD disků správně zavřený, aby
nemohlo dojít k vniknutí cizích předmětů do měniče.

Přehrávání CD disků
1. Nastavte režim měnič CD pomocí tlačítka na přijímači nebo pomocí tlačít-

ka , , SRC nebo SOURCE AUDIO* na ovládacím prvku na volantu.
Při přepnutí na režim měnič CD displej hlásí „CD-CHECK“ po dobu, kdy měnič
kontroluje systém vkládání disků.

– Je-li teplota měniče CD disků příliš vysoká, zobrazí se varovné hlášení: 
„HI TEMP“ (ochrana proti přehřívání). Vypněte přístroj a nechejte ho
vychladnout.
Zkontrolujte, zda byly všechny CD disky vloženy správným způsobem.
Zkontrolujte, zda nedošlo k vložení špinavých nebo poškozených CD disků.

2. Pomocí tlačítek ( a ) na přístroji vyberte požadovaný CD disk.
Disk se začne přehrávat od první skladby.
– Po přehrání poslední skladby na CD disku nebo při výměně CD disku bude

přehrávání automaticky pokračovat první skladbou následujícího CD disku.

Poznámka:
Přehrávání CD disku může být přerušeno vysíláním dopravních informací, je-li
aktivován režim TA. Viz kapitola „Aktivace a dezaktivace zpravodajských relací
o dopravní situaci – i TRAFFIC“ na straně 11.

Volba skladby
– Pro zvolení požadované skladby krátce stiskněte tlačítko nebo nebo

otočte otočným ovladačem na volantu.
Disk se začne přehrávat od zvolené skladby.

Rychlý posun vpřed/vzad
– Pro rychlý posun vpřed stiskněte tlačítko . Pro rychlý posun vzad stiskněte

tlačítko .
Přehrávání se obnoví po uvolnění stisku tlačítka.

* Podle provedení modelu
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Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Nahrávky na CD disku mohou být přehrávány v náhodném pořadí.
– Stiskněte tlačítko nebo * na přijímači.

Na displeji se zobrazí například hlášení RRDD  44  CCDD.
Přehrávání v náhodném pořadí bude pokračovat, i když již došlo k přehrání
všech nahrávek na disku.
– Pokud rychle stisknete tlačítko na přijímači, systém přehrává následující

náhodně zvolenou skladbu.
– Stisknete-li krátce tlačítko na přístroji, systém znovu přehraje právě

skončenou nahrávku.
Pro obnovení normálního režimu přehrávání stiskněte znovu tlačítko nebo 

. Na displeji se zobrazí hlášení TTRR ... CCDD44.

Manipulace s CD disky
Chraňte povrch CD disků před doteky prstů, nečistotami a prachem. Přítomnost rýh
na povrchu CD disku může způsobit problémy při jeho přehrávání. Je-li CD disk
špinavý, vyčistěte ho pomocí měkké tkaniny. K tomuto účelu ho čistěte rovnými
tahy směřujícími od středu k obvodu disku.
CD disk musí být chráněn před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. 
Nevkládejte do měniče CD disků poškozené nebo zdeformované CD disky.

Upozornění
Tento přehrávač CD disků akceptuje pouze disky o rozměru 12 cm. Nevkládejte do
něho CD disky speciálních tvarů nebo formátů.

Poznámky:
Přehrávač CD disků je schopen číst pouze audionahrávky.
Obsahuje-li audio CD disk i jiné nahrávky než audio, nedojde k jejich přehrání.

* Podle provedení modelu
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Měnič CD disků v přístrojové desce*

Vložení/vyjmutí CD disků do/z měniče
Měnič CD disků může obsahovat až 6 disků.
Jsou-li již do měniče vloženy CD disky, jste o tom informováni červenou světelnou
kontrolkou, která se nachází nad tlačítky – 

Vkládání CD disků
1. Stiskněte tlačítko na měniči CD disků.
2. Stisknutím jednoho z tlačítek – na měniči CD disků vyberte

prázdnou zásuvku měniče. Již obsazená zásuvka je označená červenou světel-
nou kontrolkou nad odpovídajícím tlačítkem.

3. Vložte CD disk do otvoru měniče, potištěnou stranou nahoru.
Přístroj uchopí CD disk a uloží ho do předem zvolené zásuvky.

Vyjmutí CD disku
Pro vyjmutí všech CD disků stiskněte tlačítko . CD disky budou z měniče
vysunuty jeden po druhém.
Pro vyjmutí jednotlivých CD disků postupujte následujícím způsobem:
1. Stiskněte tlačítko na měniči CD disků.
2. Stisknutím jednoho z tlačítek – na měniči CD disků zvolte

zásuvku, ve které se nachází příslušný CD disk. Již obsazená zásuvka je
označená červenou světelnou kontrolkou nad odpovídajícím tlačítkem.

3. CD disk se vysune. Vyjměte CD disk z otvoru měniče CD disků.

* Podle provedení modelu

61
LOAD EJECT

ALL

61
LOAD EJECT

61

18

4890.CarminatNINAV_cz.qxd  4.5.2006  16:19  Page 18



19

C
Z

Přehrávání CD disků
1. Nastavte režim měnič CD pomocí tlačítka na přijímači nebo pomocí tlačít-

ka , , SRC nebo SOURCE AUDIO* na ovládacím prvku na volan-
tu.
Při přepnutí na režim měnič CD displej hlásí „CD-CHECK“ po dobu, kdy měnič
kontroluje sytém vkládání disků.

– Je-li teplota měniče CD disků příliš vysoká, zobrazí se varovné hlášení
(ochrana proti přehřátí). Vypněte přístroj a nechejte ho vychladnout.
Zkontrolujte, zda byly všechny CD disky vloženy správným způsobem.
Zkontrolujte, zda nedošlo k vložení špinavých nebo poškozených CD disků.

2. Pro zvolení požadovaného CD disku stiskněte jedno z tlačítek až na
přístroji nebo – na měniči CD disků.

Disk se začne přehrávat od první skadby.
– Po přehrání poslední skladby na CD disku nebo při výměně CD disku bude

přehrávání automaticky pokračovat první skladbou následujícího CD disku.

Poznámka:
Přehrávání CD disku může být přerušeno vysíláním dopravních informací, je-li
aktivován režim TA.Viz kapitola „Aktivace a deaktivace zpravodajských relací
o dopravní situaci – i TRAFFIC“ na straně 11.

Volba skladby
- Krátkým stisknutím tlačítka nebo na přístroji, tlačítka nebo

na měniči CD disků či otočením kolečka na volantu zvolte
požadovanou skladbu.

Disk se začne přehrávat od zvolené skladby.
Chcete-li se v průběhu přehrávání rychle vrátit na první skladbu na CD disku,
stiskněte tlačítko ( až na přístroji nebo – na měniči CD
disků), odpovídající právě přehrávanému disku.

Rychlý posun vpřed/vzad
– Podržte stisknuté tlačítko na přístroji nebo tlačítko na měniči CD

disků pro rychlý posun vpřed a tlačítko na přístroji nebo na měniči
CD disků pro rychlý posun vzad po CD disku.

Přehrávání se obnoví po uvolnění stisku tlačítka.

* Podle provedení modelu
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Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Nahrávky na CD disku mohou být přehrávány v náhodném pořadí.
– Stiskněte tlačítko nebo * na přijímači.

Na displeji se zobrazí například RRDD  44  CCDD44.
Přehrávání v náhodném pořadí bude pokračovat, i když již proběhlo přehrání
všech skladeb na disku.
– Stisknete-li krátce tlačítko na přístroji, přehraje systém následující, náhodně

vybranou nahrávku.
– Stisknete-li krátce tlačítko na přístroji, systém znovu přehraje
skladbu, jejíž přehrávání právě skončilo.
Pro obnovení normálního režimu přehrávání stiskněte znovu tlačítko nebo

*. Na displeji se zobrazí hlášení TTRR ... CCDD44.

Manipulace s CD disky
Chraňte povrch CD disků před doteky prstů, nečistotami a prachem. Přítomnost rýh
na povrchu CD disku může způsobit problémy při jeho přehrávání. Je-li CD disk
špinavý, vyčistěte ho pomocí měkké tkaniny. K tomuto účelu ho čistěte rovnými
tahy směřujícími od středu k obvodu disku.
CD disk musí být chráněn před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.
Nevkládejte do měniče CD disků poškozené nebo zdeformované CD disky.

Upozornění
Tento přehrávač CD disků akceptuje pouze disky o rozměru 12 cm. 
Nevkládejte do něho CD disky speciálních tvarů nebo formátů.

Poznámky:
Přehrávač CD disků je schopen přehrávat pouze audionahrávky.
Obsahuje-li audio CD disk i jiné nahrávky než audio, nedojde k jejich přehrání.

* Podle provedení modelu
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Režim Expert

V režimu Expert je možné provést nastavení, která nejsou příliš často měněna.

1. Podržte stisknuté tlačítko , dokud neuslyšíte zvukový signál.

2. Poté zvolte požadované nastavení pomocí tlačítka nebo či otočením
pravého otočného ovladače na přístroji nebo otočného ovladače na volantu:

– AAUUXX s volbami AAUUTT, OONN a OOFFFF
Tuto funkci musí aktivovat koncesionář Renault. Umožňuje připojit externí
jednotku (například discman) k přístroji. Tento přístroj je potom považován za
zdroj audio, stejně jako například měnič CD disků.
Tuto funkci můžete aktivovat (OONN).V tomto případě může být zdroj AUX
používán, i když není připojena žádná externí jednotka. Je-li funkce AAUUXX nas-
tavena na AAUUTT (automaticky), provede přístroj kontrolu, zda je připojen externí
přístroj. Aby bylo toto zjištění možné, musí externí přístroj disponovat signální
linkou. Nastavení OOFFFF umožňuje dezaktivaci funkce AUX. Tato funkce je auto-
maticky přednastavena na ON. 

– AAFF s opcemi OONN a OOFFFF
Je-li aktivována funkce AF (OONN), při zhoršení kvality signálu zvolené stanice
vyhledá přístroj automaticky jinou frekvenci a přepne se na tuto frekvenci, která
se nachází ve vlnovém pásmu FM. To je možné pouze v případě, že jsou k
dispozici jiné frekvence vysílající stejný program. Je-li aktivována funkce AF,
zobrazí se na displeji AAFF. Je-li funkce AF deaktivovaná (OOFFFF), zůstane přístroj
naladěný na stejné frekvenci. 
Tato funkce je přednastavena na OONN.
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– AAMM s opcemi OONN a OOFFFF
Je-li funkce AM v režimu Expert nastavena na ON, bude v menu audio vlnové
pásmo AM aktivní.Volba vlnového pásma, FM (a aktviních zdrojů audio) se
provádí pomocí tlačítka zdroje , , SRC nebo SOURCE AUDIO*
ovládacího prvku na volantu, nebo z menu Audio ( ). Funkci AM můžete
jednoduše deaktivovat volbou OOFFFF. Vlnové pásmo AM je tak deaktivováno 
a dostupné je pouze vlnové pásmo FM (a ostatní aktivní zdroje audio). Tato
funkce je automaticky přednastavená na OONN.

– SSPPEEEEDD s opcemi 00  --  55
Funkce SPEED umožňuje měnit úroveň hlasitosti podle rychlosti jízdy. Je-li
funkce SPEED aktivována, zvyšuje se či snižuje úroveň hlasitosti přístroje
podle rychlosti vozu.
Pro maximální efektivnost této funkce nastavte funkci SPEED na hodnotu 55.
Pro dezaktivaci této funkce nastavte funkci SPEED na hodnotu 00.
Původní nastavení této funkce závisí na Vašem voze.

– LLOOUUDD s opcemi OONN a OOFFFF
Funkce „loudness“ umožňuje korekci zdůrazňující hladinu hlubokých tónů 
a výšek, je-li úroveň hlasitosti nižší než 15. 
Pro aktivaci funkce LOUD zvolte OONN. 
Tato funkce je automaticky přednastavena na OOFFFF.

– TTUUNNEE s opcemi MMAANN a AAUUTT
Použijte funkci TUNE pro stanovení režimu ladění frekvencí ve vlnových
pásmech FM a AM.
V režimu MMAANN probíhá ladění stanic ve vlnovém pásmu FM v intervalech
o velikosti 100 kHz. Ve vlnovém pásmu AM je tento interval 1 kHz.
V režimu AAUUTT pokračuje ladění stanic, dokud nedojde k zachycení kvalitního
signálu.
Tato funkce je automaticky přednastavena na MMAANN.

3. Otáčejte levým otočným tlačítkem na přijímači, nebo stiskněte tlačítka volume
+ a – na ovládacím prvku na volantu.

4. Po provedení požadovaných nastavení znovu stiskněte tlačítko . Systém
ukončí menu Expert a vrátí se na dříve zvolený zdroj audio.
Menu Expert můžete rovněž automaticky opustit po uplynutí několika sekund.

* Podle provedení modelu
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Navigace

Co je to navigace?
Termín „navigace“ (latinsky navigare = cestovat po moři) označuje obecně určení
polohy vozu, určení směru a vzdálenosti, v jaké se nachází od cílového místa
a stanovení vhodného itineráře. Hvězdy, důležité záchytné body, kompas a satelity
jsou používány jako pomocné prvky při navigaci. Díky tomuto přístroji je poloha
vozu určována pomocí přijímače GPS (GPS = Global Positioning System). Směr
a vzdálenost, v jaké se nachází od cílového místa, jsou určovány pomocí digitální
automapy, navigačního počítače a snímačů. Signál informující o rychlosti vozu
a inverzní signál jsou současně používány pro výpočet itineráře. Z bezpečnostních
důvodů jsou navigační informace předávány především ústní formou a doplněny
ukazateli směru na displeji.

Bezpečnostní pokyny
- Je nutné dodržovat veškeré předpisy týkající se silničního provozu.
- Respektování dopravního značení a místní silniční vyhlášky musí mít vždy

přednost.
- Cílová místa by měla být zadávána ve stojícím voze.
- Displej by měl být konzultován pouze v případě, neodvádí-li tento úkon Vaši

pozornost od řízení.

Navigační CD disk*
Každý CD disk obsahuje digitální automapu.
Na CD najdete silniční sí� a všechna digitalizovaná městská centra.
Díky CD s automapou budete mít k disposici podrobnou mapu pro dané země: 
na mapě se zobrazují dálnice, státní, okresní a regionální silnice.
Každý CD disk obsahuje podrobné informace o všech důležitých obcích a městech.
V případě malých měst a malých obcí může CD rovněž zobrazovat odbočky a měst-
ská centra.
Systém Vás může rovněž navést na centra hlavních evropských měst která se
nacházejí mimo podrobně zobrazenou zónu. Pokud chcete mít k dispozici podrob-
nější informace o určitém teritoriu, požádejte svého prodejce, aby Vám dodal přís-
lušné CD s vhodnou automapou.

Jednosměrné ulice, pěší zóny, zákazy odbočení a ostatní důležité informace o sil-
ničním provozu a platné silniční vyhlášce jsou uvedeny v rámci možností. Z důvo-
du pravidelných změn silniční sítě a silničních vyhlášek je možné, že se údaje
obsažené na navigačních CD discích budou lišit od skutečných podmínek.

* Podle provedení modelu
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Navigace pomocí několka CD pro Evropu*

Rozdělení evropských zemí je uvedeno na potištěné straně jednotlivých CD*.
Nezávisle na tom, na jakém místě v Evropě se nacházíte, a nezávisle na tom, 
kam jedete, vlože adresu obvyklým způsobem. Systém Vás automaticky požádá
o vložení příslušného CD disku.
Po vložení příslušného CD se zobrazí následující hlášení:

Stiskněte pravé otočné tlačítko pro potvrzení změny dat automapy .

Postup změn se zobrazuje v % na displeji. Systém znovu informuje o posledním
zobrazení před vložením CD poté, co bylo dokončeno provedení změn.

Po spuštění vyhledávání systém nahraje a uloží do paměti údaje, které potřebuje.
Jakmile symbol zhasne, můžete CD disk vyjmout z přístroje.

* Podle provedení modelu

24

4890.CarminatNINAV_cz.qxd  4.5.2006  16:19  Page 24



LICENČNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ S KONEČNÝM UŽIVATELEM

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ LICENČNÍ SMLOUVU UZAVÍRANOU S KONEČ-
NÝM UŽIVATELEM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT DATABÁZI NEES NAVTEQ

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE
PŘED SEBOU MÁTE LICENČNÍ – NIKOLI KUPNÍ SMLOUVU – UZAVŘENOU
MEZI VAŠÍ OSOBOU A SPOLEČNOSTÍ NAVTEQ B.V. PRO POŘIZOVÁNÍ VAŠÍ
VLASTNÍ KOPIE DATABÁZE NAVTEQ NAVIGABLE MAP VČETNĚ
PŘILOŽENÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE, NOSIČE A TIŠTĚNÉ PŘÍRUČKY
S VYSVĚTLENÍMI, KTEROU VYDAL NAVTEQ (OZNAČENÉ POD SPOLEČNÝM
NÁZVEM JAKO „DATABÁZE“). PODPISEM TÉTO SMLOUVY A JEJÍM
ZASLÁNÍM NA NAŠI ADRESU A DÁLE PAK VŽDY PŘI POUŽÍVÁNÍ TÉTO
DATABÁZE SOUHLASÍTE SE ZNĚNÍM A SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TÉTO
LICENČNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KONEČNÝM UŽIVATELEM („CLUF“).
V PŘÍPADĚ, ŽE NESOUHLASÍTE SE ZNĚNÍM TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
UZAVŘENÉ S KONEČNÝM UŽIVATELEM,VRAŤTE, PROSÍM, VAŠEMU
PRODEJCI CO NEDŘÍVE DATABÁZI A VŠECHNY PODKLADY, KTERÉ JSOU 
K NÍ PŘILOŽENY, ABY VÁM MOHLY BÝT VRÁCENY PENÍZE.

VLASTNICTVÍ
Databáze, veškerá práva na duševní vlastnictví, veškerá autorská práva a další s tím
související práva jsou majetkem společnosti NAVTEQ nebo poskytovatelů licencí.
Vlastníkem nosiče s databází je společnost NAVTEQ nebo Váš dodavatel, a to až do
doby, dokud nezaplatíte veškeré poplatky dlužené společnosti NAVTEQ nebo Vašemu
dodavateli v souladu s ustanoveními této licenční smlouvy s konečným uživatelem
nebo s jinou (jinými) podobnou (podobnými) smlouvou (smlouvami, podle nichž
Vámy byl tento majetek poskytnut a předán.

UDĚLENÍ LICENCE
NAVTEQ Vám udílí nevýhradní licenci, na niž se nevztahuje právo exkluzivity, pro
používání databáze pro Vaše osobní účely, nebo případně pro používání při výkonu
povolání. Tato licence není spojena s právem poskytování licence třetím osobám
(podlicence).

OMEZENÍ POUŽITÍ
Používání databáze je omezeno na specifický systém, pro nějž byla vyvinuta. S výjim-
kou výslovného povolení na základě donucovacích legislativních ustanovení (napřík-
lad ustanovení národních legislativ, která transponují Evropskou směrnici 91/250
upravující softwary a Evropskou směrnici 96/9, jež upravuje databáze), nejste
oprávněn(a) vyjmout nebo dále použít jednu nebo několik podstatných částí databáze,
ani reprodukovat, kopírovat, měnit, opravovat, přizpůsoit, přeložit, rozložit, dekom-
pilovat, provádět a provozovat reverzní inženýrink jakékoliv části databáze. Pokud si
budete přát poskytnutí informací potřebných k blokování systému podle ustanovení
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(Vyhláška o duševním vlastnictví po transposici) Evropské směrnice upravující
softwary a aplikace, je třeba dát společnosti NAVTEQ možnost, aby Vám tyto
informace mohla poskynout v rozumném termínu a za rozumných podmínek včetně 
a s ohledem na náklady, které stanoví společnost NAVTEQ.

PŘEVOD LICENCE
Nemáte oprávnění k postoupení databáze třetím osobám s výjimkou případu, kdy je
tato databáze nainstalována v systému, pro nějž byla vyvinuta, nebo v případě, že si
neponecháte žádnou kopii databáze, pod podmínkou, že nabyvatel bude souhlasit
se zněním a podmínkami této licenční smlouvy s konečným uživatelem a svůj souhlas
potvrdí písemně společnosti NAVTEQ. Soupravy disků mohou být převedeny nebo
prodány formou kompletních sad, tj. ve stavu, v jakém je společnost NAVTEQ dodala,
tedy nikoliv jako jednotlivé disky.

OMEZENÍ ZÁRUKY
NAVTEQ ručí s výjimkou níže uvedených upozornění po dobu 12 měsíců, záruční
lhůta běží ode dne, kdy jste si zakoupil(a) kopii databáze, přičemž řečená databáze
bude v zásadě fungovat v souladu s přesně stanovenými kritérii společnosti NAVTEQ,
která jsou platná ke dni zakoupení databáze. Tato kritéria jsou k disposici u společnos-
ti NAVTEQ a budou Vám poskytnuta na požádání. Pokud databáze nefunguje 
v souladu s ustanoveními této omezené záruky, NAVTEQ se bude snažit v rozumné
míře opravit nebo vyměnit Vaši neshodnou kopii databáze. Pokud výsledkem tohoto
snažení nebude databáze, která bude fungovat podle záruk této licenční smlouvy, máte
možnost bu� požadovat rozumné vrácení ceny, kterou jste za databázi zaplatili, nebo
vypovědět tuto licenční smlouvu uzavřenou s konečným uživatelem. Tato smlouva je
jediným závazným dokumentem zakládajícím zodpovědnost společnosti NAVTEQ
a jediným prostředkem, který můžete vůči společnosti NAVTEQ uplatnit. S výjimkou
výslovných ustanovení tohoto článku NAVTEQ neposkytuje žádnou jinou záruku
a nepodává žádné jiné prohlášení týkající se používání nebo výsledků používání data-
báze, pokud jde o její přesnost, spolehlivost nebo jiné vlastnosti. NAVTEQ neručí za
to, že se v databázi nebude vyskytovat žádná chyba. Žádná informace nebo rada, kte-
rou společnost NAVTEQ, Váš dodavatel nebo jakákoliv jiná osoba poskytne písemnou
nebo ústní formou nezakládá záruku ani závazek ze strany společnosti NAVTEQ,
a nemá za důsledek rozšíření pole působnosti výše popsané omezené záruky. Omezená
záruka tak, jak ji vymezujetato licenční smlouva s konečným uživatelem, nemůže
poškodit práva, na něž máte nárok v souladu se zákonnou zárukou proti skrytým
závadám. Pokud jste databázi nezakoupili přímo u společnosti NAVTEQ, máte nárok
v rámci platných předpisů ve Vaší zemi na uplatnění svých práv vůči osobě, u níž jste
databázi zakoupili, a mimo rámec výše uvedených práv, která Vám postoupila
společnost NAVTEQ. Výše uvedená záruka společnosti NAVTEQ tato práva nikterak
nezkracuje ani neomezuje. Máte právo tato práva uplatnit nad rámec práv, která Vám
náleží z titulu této záruky.
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OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI
Cena databáze v žádném případě nepokrývá případ, že by NAVTEQ vzal na sebe
jakékoliv riziko spojené s nepřímými nebo následnými škodami nebo s přímými
neomezenými škodami, které by mohly vzniknout při používání databáze. Proto
NAVTEQ neponese v žádném případě zodpovědnost za následné nebo nepřímé škody,
včetně, a to především za ušlý zisk, ztrátu dat nebo nemožnost používat databázi, které
utrpíte Vy sami nebo jakákoliv třetí osoba v důsledku používání databáze, a to i v pří-
padě, že by byla vznesena žaloba na základě smlouvy nebo trestného činu nebo na zák-
ladě této záruky, a to i v případě, že byl NAVTEQ na možnost vzniku těchto případ-
ných škod předem upozorněn. V každém případě zodpovědnost společnosti NAVTEQ
za jakoukoliv přímou škodu bude omezena na cenu, kterou jste zaplatili za svoji kopii
databáze.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÁ ZODPOVĚDNOST TAK, JAK JSOU
STANOVENY V RÁMCI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONEČNÝMJ
UŽIVATELEM, NEOMEZUJÍ VAŠE PRÁVA, POKUD JSTE DATABÁZI
ZAKOUPILI V JINÉM RÁMCI NEŽ PROFESIONÁLNÍM.

UPOZORNĚNÍ
Databáze je odrazem reality tak, jak existovala před tím, než jste databázi obdrželi.
Databáze obsahuje data a informace, které pocházejí z veřejných služeb a jiných zdro-
jů, které mohou obsahovat chyby nebo opomenutí. V důsledku toho může databáze
obsahovat informace, které jsou neúplné nebo nepřesné s postupem času nebo
v důsledku okolností a povahy použitých zdrojů. Databáze neobsahuje ani neodráží
žádné informace především o bezpečnosti okolí, blízkosti policejních služeben a služeb
rychlé pomoci, informace o stavebních pracích, úzávěrkách silnic a vozovek, ome-
zeních rychlosti a dalších omezeních týkajících se automobilů, informace o stoupáních
nebo klesáních silnic, omezeních výšky, hmostnosti a dalších zákazech a omezeních
týkajících se mostů, podmínek silniční dopravy, zvláštních událostech, zácpách na sil-
nicích nebo délce trvání cesty

ROZHODNÉ PRÁVO
Tato smlouva se řídí právem země, v níž sídlíte v době zakoupení databáze. Pokud
při zakoupení databáze sídlíte v zemi, která není členem Evropské unie,nebo mimo
území Švýcarska, rozhodujícím právem bude právo, platné v členské zemi Evropské
unie nebo ve Švýcarsku, pokud jste databázi zakoupili v některé z těchto zemí. V ostat-
ních případech, nebo pokud není možno určit zemi, v níž jste databázi zakoupili, bude
rozhodné nizozemské právo. Příslušný soud obvodu, v němž sídlíte ke dni, kdy jste si
zakoupili databázi, bude jediným kompetentním soudem, jemuž přísluší rozhodovat
o jakémkoliv sporu vzniklém v souvislosti s touto smlouvou, aniž by bylo dotčené
právo společnosti NAVTEQ na vznesení žaloby u soudu, pod nějž spadá Vaše bydliště
v okamžiku sporu.
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Aktualizace CD-Rom Carminat
Vložení nového CD-ROMu může spustit aktualizaci softwarové aplikace systému
Carminat ve Vašem voze. Proto se ři�te přiloženými pokyny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
– Během aktualizace nevypínejte motor vozu.
– V průběhu operace nevyjímejte CD-Rom.
– Nespouštějte aktualizaci během řízení vozidla.
– V průběhu operace nevypínejte přístroj Carminat.

Návod k použití:
– Stisknutím tlačítka spus�te přístroj Carminat.
– Zkontrolujte, zda v mechanice přehrávače není vloženo CD.
– Vložte některé z nových CD-Rom Carminat. Stiskněte tlačítko . 

Po uplynutí krátkého časového úseku se zobrazí následující obrazovka:

– Zvolte EEffffeeccttuueerr  uuppddaattee?? (Provést aktualizaci?) pomocí pravého otočného
tlačítka .

– Po uplynutí krátkého časového úseku se zobrazí následující obrazovka:

Tato obrazovka znamená: Pozor, probíhá aktualizace. Nevypínejte, prosím, rádio.
– Spustí se aktualizace. Konsole bliká*. Tento stav může trvat déle jak 10 minut.

V průběhu operace není přijímač v provozu. Tlačítka přístroje nejsou aktivní,
dokud operace neskončí. Přístroj nevypínejte, v průběhu aktualizace se
nepokoušejte vysunout CD.

– Jakmile přístroj sám zhasne, konsole již nebliká* a na displeji se zobrazí
čas, aktualizace skončila.

* Podle provedení modelu
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– Stisknutím tlačítka spus�te přístroj Carminat.
– Funkce rádio je aktivní.
– Nahrává se nová navigační aplikace (zhruba po dobu 30 sekund).
– Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce navigace.

– Vezměte na vědomí bezpečnostní pokyny a potvr�te stisknutím 00KK. 
Nyní můžete používat navigační systém.

– Aktualizace skončila.
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Popis navigace
Po vložení cílového místa provede přístroj výpočet itineráře. Po krátké chvíli Vás
hlasová zpráva vyzve k zahájení cesty.
Budete dostávat navigační informace ve formě hlasových informací a textových
zpráv na displeji.
Stiskněte levý otočný ovladač pro získání předchozího navigačního hlášení.
Není-li itinerář jasný, například nebyla-li na křižovatce specifikována změna směru
jízdy, můžete stisknutím pravého otočného ovladače zobrazit další směr jízdy.
Sledujte směr označený šipkou. Tato šipka se zobrazí na dobu přibližně 8 sekund.

Bezpečnostní pokyny
– Je nutné neustále dodržovat předpisy týkající se silničního provozu.
– Respektování dopravního značení a místní silniční vyhlášky musí mít vždy

přednost.
– Displej by měl být konzultován pouze v případě, neodvádí-li tento úkon Vaši

pozornost od řízení.

Navigační obrazovka
Navigační obrazovka se dělí na dvě části. V pravé části displeje se nachází grafické
znázornění navigačních pokynů. V levé části displeje je uvedeno označení aktuál-
ního druhu silnice nebo aktivního zdroje audio (rádio nebo CD disk).

Můžete přepínat z jednoho režimu zobrazování na druhý tak, že stisknete tlačítko
nebo .

Načítací lišta nacházející se v pravé části displeje informuje o zbývající vzdálenos-
ti do záchytného bodu (například na křižovatku, na které máte odbočit). Černá část
načítací lišty se postupně zmenšuje tak, jak se přibližujete k záchytnému bodu.
Přejdete-li stisknutím tlačítka v levé části displeje do zobrazení názvů ulic v pří-
padě, že máte odbočit, nachází se před názvem ulice, do které máte odbočit, znak

.
Před příjezdem do bodu, ve kterém máte odbočit, obdržíte několik hlášení
doprovázených informacemi o různých vzdálenostech. Poslední hlášení obdržíte
v bodě změny směru jízdy.
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Obecné pokyny
– V následujícím popisu je často používán termín „zvolit“ nebo „volba“. Termín

„zvolit“ nebo „volba“ označuje otočení pravého otočného ovladače pro
označení položky v seznamu, označení pole voleb nebo znaku v menu vkládání
údajů a následné stisknutí tohoto ovladače .

– V režimu navigace můžete pokračovat v poslechu rádia nebo audio CD disku.
Chcete-li poslouchat audio CD disk během navádění, můžete ho vložit, jakmile
z displeje zmizí symbol . Bude-li systém opětovně potřebovat navigační CD
disk (pro výpočet nového itineráře, např. po přijetí dopravních informací), sys-
tém Vás požádá o nové vložení navigačního CD disku.

– V průběhu navigace je možné přepnout přístroj na jiné zdroje audio stisknutím
tlačítka . V takovém případě se grafické symboly informací itineráře obje-
vují v pravé části displeje.

– Je-li zadáno cílové místo, jsou zobrazována pouze písmena, číslice a symboly
vztahující se k cílovému místu.
Zadávané údaje jsou automaticky kompletovány.
Mezera (například v názvu La Rochelle) je znázorněna podtržením (_).

– Nacházíte-li se v menu voleb, můžete se vrátit na předchozí menu stisknutím
tlačítka . Ve většině menu můžete rovněž provést volbu RReettoouurr (Zpět).

– Odchýlíte-li se od itineráře, systém znovu provede výpočet navigace.
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Poznámky týkající se menu vkládání údajů
Zde uvedeme, jak vkládat, mazat nebo potvrzovat znaky do menu vkládání údajů
(například zadání města nebo názvu). 
Menu vkládaní údajů se člení na tři části.
– V horní části se objevuje označení druhu vkládaných údajů (například VViillllee

(Město): pro vložení města), které mohou být v tomto menu zadány. Za touto
informací následují zadané znaky a čísla.

– Ve střední části jsou zobrazeny znaky a číslice, z kterých můžete vybírat.
Zvolený prvek bude zobrazen tučně a inverzně.

– Spodní část obsahuje až pět polí voleb s různými funkcemi.

Vkládání znaků
Otáčením pravého otočného ovladače můžete volit znaky a číslice. Zvolený
prvek bude zobrazen tučně a inverzně. Stisknutím pravého otočného ovladače 
potvrdíte vybraný znak a ten se zobrazí v horním řádku.
Když zadáváte navigační údaje, například město, ověřuje přístroj, jaké znaky chybí
pro vytvoření kompletního údaje. Následně budou nabízeny pouze tyto znaky.
Existuje-li pouze jediný údaj odpovídající prvním vloženým znakům, přístroj auto-
maticky údaj doplní.

Potvrzení vložených znaků
Po vložení požadovaných znaků můžete pomocí pravého otočného ovladače 
zvolit OOKK nebo ovladač podržet stisknutý po dobu více jak 2 sekundy.
Zadaný údaj je přijat a Vy přejdete do následujícího menu.

Vymazání vložených znaků
Při vložení nesprávného znaku ho můžete vymazat následujícím způsobem: pomocí
pravého otočného ovladačet , zvolte CCoorrrr nebo stiskněte tlačítko na přístro-
ji. Poslední vložený znak bude smazán.
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Volba navigace
Stiskněte tlačítko .

Přednosti při řízení Prostudujte si návod k použití
Jestliže je navigace aktivována poprvé po vypnutí motoru, objeví se na displeji
varovné hlášení.
Pomocí pravého otočného ovladače zvolte OOKK a stiskněte tento ovladač .
Zobrazí se hlavní menu navigace.
Pokud zvolíte Langue (Jazyk), můžete nastavit jazyk. Viz „Volba
jazykové verze“ na straně 55.

Hlavní menu navigace

Hlavní menu navigace Vám umožňuje provést následující volby:
– GGuuiiddaaggee (Navádění)

Objeví se druhé menu, ve kterém můžete zadávat cílové místo, vybírat cílové
místo uložené v paměti, cílové místo ze seznamu předchozích cílových míst,
speciální cílová místa nebo parametry navádění. Viz „Menu Navádění“ na
straně 34.

– RRééppeerrttooiirree (Adresář)
Objeví se menu, ve kterém můžete konzultovat cílová místa uložená v paměti
a zbývající volnou kapacitu adresáře. Dále zde můžete přidat nová cílová místa
do adresáře nebo je smazat. Viz „Adresář“ na straně 42.

– EEnnrreegg..  ppoossiittiioonn (Uložení polohy vozidla do seznamu)
Svoji aktuální polohu můžete uložit do seznamu. Potom zvolte Archiv. Nyní
můžete zadat libovolné jméno a uložit cílové místo do paměti.Viz „Uložení
nového cílového místa do paměti“ na straně 43.

– LLaanngguuee (Jazyk)
Můžete zvolit jiný uživatelský jazyk. Viz „Volba jazykové verze“ na straně 55.
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– RRééggllaaggeess  (Nastavení)
Zde můžete provést nastavení času, volit mezi různými hlasy pro hlasové zprávy
a měnit jednotky používané pro uvádění vzdáleností. Viz „Nastavení“ na straně 53.

– SSuupppprriimmeerr  ddeesstt..  pprréécc.. (Smazání cílové stanice)
Zde můžete smazat záznam ze seznamu předchozích cílových míst. Viz „Smazání
předchozích cílových míst“ na straně 44.

Menu Navádění
Zvolíte-li menu GGuuiiddaaggee (Navádění) v hlavním menu navigace, dostanete se do
menu Navádění.

Menu s doporučenými itineráři vám umožňuje provést tyto volby:
– NNoouuvveellllee  aaddrreessssee (Nová adresa)

Zde můžete zadat cílové místo a zahájit navigaci do tohoto cílového místa. Viz
„Zadání cílového místa“ na straně 35.

– CChhooiixx  ddaannss  rrééppeerrtt (Výběr ze seznamu)
Zde můžete vyvolat cílová místa uložená do paměti a zahájit navigaci do jednoho
ze zobrazených cílových míst. Viz „Zahájení navigace nebo údaj z adresáře“ na
straně 42.

– DDeesstt..  pprrééccééddeenntteess (Předchozí cílová místa)
Zde můžete přímo zvolit údaj ze seznamu předchozích cílových míst a zahájit
navigaci do tohoto cílového místa. Viz „Předchozí cílová místa“ na straně 44.

– DDeesstt..  ppaarrttiicc.. (Speciální cílová místa.)
Zobrazí se menu speciálních cílových míst. V tomto menu můžete zvolit polohu
speciálního cílového místa.
Speciálními cílovými místy jsou především čerpací stanice, letiště či nemocnice.
Viz „Speciální cílová místa“ na straně 50.

– PPaarraammééttrreess  gguuiidd. (Parametry navádění)
Zobrazí se menu nastavení parametrů navádění. V tomto menu můžete zvolit
metodu výpočtu itineráře. Viz „Nastavení parametrů itineráře“ na straně 40.
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Zadání cílového místa
Zvolte NNoouuvveellllee  aaddrreessssee (Nová adresa) v menu navigace.

Objeví se údaj města. Na horním řádku se zobrazí poslední zadané město, je-li tento
údaj k dispozici. V pravé části displeje označuje zkratka údaj o aktuálně zvolené zemi.
– Nachází-li se vaše cílové místo ve městě, které je zobrazeno, potvr�te tuto

skutečnost zvolením OK nebo stisknutím pravého otočného ovladače . Na
displeji se zobrazí menu zadání ulice nebo menu volby regionu.

– Nachází-li se Vaše cílové místo v jiné zemi, zvolte Pays (Země). V zobrazeném
seznamu zvolte požadovanou zemi.

- Neshoduje-li se Vaše cílové místo se zobrazeným městem, prove�te přímé
vložení města dle svého výběru. Rovněž můžete zvolit Corr (Opravit) nebo
stisknout tlačítko pro smazání předchozího zobrazeného města a následně
můžete vložit své město.

– Překračuje-li název zobrazené ulice kapacitu displeje, zmizí první zadaná pís-
mena doleva mimo displej.
Na displeji budou zobrazena poslední zadaná písmena.

1. Zadejte název města a potvr�te ho. Viz „Poznámky týkající se menu vkládání
údajů“ na straně 32.

2. Není-li zadaný údaj kompletní v okamžiku Vašeho potvrzení nebo existují-li
další názvy měst začínající stejnými písmeny, zobrazí se seznam se všemi městy
přicházejícími v úvahu. Zvolte v tomto seznamu požadované město.
Seznam může být rovněž vyvolán, pokud podržíte stisknutý pravý otočný
ovladač .

3. Existuje-li více měst se stejným názvem ve zvolené zemi, zobrazí se seznam 
s jednotlivými regiony, ve kterých se tato města nacházejí. Vyberte ze seznamu
požadovaný region. 
Program následně přejde k zadání ulice nebo centra.

Zadání ulice cílového místa
Zde je možné zadat název ulice.

Zvolením Centre (Centrum) je možné zvolit centrum místo zadání názvu ulice.
Zvolením Part. (Speciální); můžete nastavit speciální cílovou destinaci nacháze-
jící se ve dříve zvoleném městě namísto zadání názvu ulice. Viz „Speciální cílová
místa“ na straně 50.
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Poznámka
Ve Francii musí být u ulic nesoucích jména osob nejprve zadána příjmení a násled-
ně křestní jména. Například: ulice „Victora Huga“. Křestní jméno je „Victor“, příj-
mení „Hugo“. Do přístroje bude nejprve zadán „Hugo“. V ostatním zemích musí
být nejprve zadáno křestní jméno.

1. Zadejte název požadované ulice a potvr�te ho.
2. Není-li zadaný údaj kompletní v okamžiku Vašeho potvrzení nebo existují-li

další názvy ulic začínající stejnými písmeny, zobrazí se seznam se všemi ulice-
mi přicházejícími v úvahu.
Vyberte ze seznamu požadovanou ulici.

3. Existuje-li více ulic se stejným názvem ve zvoleném městě, zobrazí se seznam
jednotlivých městských částí, ve kterých se tyto ulice nacházejí. Vyberte ze sez-
namu požadovanou městskou část.

4. Překračuje-li název zobrazené ulice kapacitu displeje, přejdete do jiného menu.
Zde se zobrazí celý název ulice. Zvolením Préc (Předchozí) a Suiv
(Následující) mohou být opět zobrazeny celé názvy ulic, které již byly dříve
zobrazeny v seznamu. Pro volbu ulice zvolte OK.
Zobrazí se doposud zadané údaje.

K dispozici jsou následující pole voleb:
– 00KK

Potvrdíte zadané informace a přejdete do menu, ve kterém můžete definovat
parametry navádění nebo zahájit navigaci. Viz „Zahájení navigace“ na straně 39.

– NNrr.. (Číslo)
Vyvoláte menu zadání čísla ulice.
Tato volba je k dispozici pouze tehdy, obsahuje-li digitální mapa číslování
vybrané ulice.

– AArrcchhiivv

Zde můžete vyvolat adresář a uložit do něho veškeré doposud zadané údaje. Viz
„Uložení nového cílového místa do paměti“ na straně 43.

- RReettoouurr (Zpět)
Zobrazí se předchozí menu. Zde můžete provést změny doposud zadaných
údajů.
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Zadání centra města cílového místa

Zvolíte-li Centre (Centrum) v menu zadávání jména ulice, můžete zvolit centrum
města cílového místa ze seznamu (pro méně než 10 center uložených do paměti),
nebo můžete přímo zadat požadovaný název centra (pro více jak 10 městských cen-
ter uložených do paměti).
Zvolením Part. (Spec.) můžete místo centra zvolit speciální cílové místo, které se
nachází v dříve zvoleném městě.Viz „Speciální cílová místa“ na straně 50.

Postup při zadávání názvu centra je stejný jako pro název ulice. Po potvrzení
zadaného nebo vybraného názvu centra se zobrazí veškeré doposud zadané údaje.

K dispozici jsou následující pole voleb:
– OOKK

Potvrdíte zadané informace a přejdete do menu, ve kterém můžete definovat
parametry navádění nebo zahájit navigaci. Viz „Zahájení navigace“ na straně 39.

– AArrcchhiivv

Zde můžete vyvolat adresář a uložit do něho veškeré doposud zadané údaje.Viz
„Uložení nového cílového místa do paměti“ na straně 43.

– RReettoouurr (Zpět)
Zobrazí se předchozí menu. Zde můžete provést změny doposud zadaných
údajů.
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Zadání čísla ulice

Zvolením Nr (Číslo) můžete zadat číslo. V horním řádku se zobrazí interval
možných čísel (např. 1-12).
Vložte požadované číslo z rozsahu zobrazených čísel. Pokud číslo nabízené v rámci
tohoto číselného intervalu není k disposici, zobrazí se hlášení CCEE  NNUUMMÉÉRROO  NN´́EESSTT
PPAASS  SSUURR  LLAA  CCAARRTTEE  DDIIGGIITTAALLEE (TOTO ČÍSLO SE NENACHÁZÍ NA DIGI-
TÁLNÍ MAPĚ) a můžete vložit jiné číslo.
Po potvrzení čísla se zobrazí veškeré doposud zadané údaje. Máte
k dispozici následující pole voleb:
– 00KK

Potvrdíte zadané informace a přejdete do menu, ve kterém můžete definovat
parametry navádění nebo zahájit navigaci. Viz „Zahájení navigace“ na straně 39.

– AArrcchhiivv

Zde můžete vyvolat adresář a uložit do něho veškeré doposud zadané údaje. Viz
„Uložení nového cílového místa do paměti“ na straně 43.

– RReettoouurr (Zpět)
Zobrazí se předchozí menu. Zde můžete provést změny doposud zadaných
údajů.
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Zahájení navigace

Po zadání adresy nebo zvolení cílového místa z adresáře nebo ze seznamu před-
chozích cílových míst či po zvolení speciálního cílového místa se zobrazí výše uve-
dené údaje.
Zvolením TTrraajjeett (Trasa) můžete zkontrolovat, jaká metoda výpočtu trasy je nas-
tavena a zvolením RReessttrriiccttiioonnss (Omezení) můžete zjistit, jakáomezení byla
zohledněna při výpočtu trasy.
Zvolením Guid. (Navádění) se zahájí výpočet itineráře a následně navigace do
zvoleného cílového místa.
Zvolením TTrraajjeett (Trasa) můžete změnit metodu výpočtu itineráře. Viz
„Nastavení parametrů itineráře“ na straně 40.
Zvolením RReessttrr (Omezení) můžete aktivovat, měnit, nebo dezaktivovatomezení.
Viz „Parametry omezení“ na straně 41.

V průběhu výpočtu itineráře jsou nezbytné údaje čteny z navigačního CD disku.
Po zahájení navádění, jinak řečeno po obdržení prvních naváděcích pokynů, vyčkej-
te několik sekund (než zmizí symbol ). Poté můžete vyjmout navigační CD disk
a poslouchat audio CD disk. Chcete-li poslouchat audio CD disk a přístroj bude
potřebovat dodatečné informace (údaje) obsažené na navigačním CD disku pro
výpočet objížděk nebo v důsledku chyby řidiče, vyzve Vás ke znovuvložení navi-
gačního CD disku formou navigačního hlášení nebo zprávy zobrazené na displeji.
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Nastavení parametrů itineráře
V parametrech itineráře máte možnost označit zdroj TMC dopravních informací,
chování navigačního systému v případě odvysílání nových dopravních informací
a způsobu, jakým by měl systém vypracovávat itinerář vedoucí do cílového místa.
Pro nastavení parametrů navádění můžete volit mezi několika menu. Nemusí být
vždy nutné provádět první kroky a to v závislosti na menu, ze kterého je nastavení
parametrů navádění prováděno. 
1. V menu navádění zvolte Parametres guid (Parametry navádění).

2. Zvolením Trajet (Trasa) můžete změnit režim výpočtu itineráře. Zvolením
Restrictions (Omezení) můžete aktivovat/dezaktivovat, nebo provést
změny omezení.
Výběrem opce choix Services TMC (volba Služeb TMC) máte možnost
výběru mezi službou dopravních informací Renault nebo veřejnou službou.

Volba typu trasy

Zvolte Le plus court (Nejkratší), Le plus rapide (Nejrychlejší)
– LLee  pplluuss  ddyynnaammiiqquuee (Nejdynamičtější)

Zvolíte-li tuto možnost, bude vypočítána nejkratší možná vzdálenost vedoucí do
cílového místa.

– LLee  pplluuss  rraappiiddee (Nejrychlejší)
Zvolením této možnosti bude vypočten nejkratší možný čas pro cestu do
cílového místa.

Zvolením této možnosti bude vypočítán nejrychlejší itinerář s ohledem na dopravní
informace. Zaznamená-li přístroj dopravní informaci ovlivňující čas jízdy po
vypočtu itineráře, odvysílá hlášení a itinerář bude znovu přepočítán. 
Dynamická navigace není dostupná ve všech zemích.
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Parametry omezení

1. Zvolte Sans autoroute (Bez dálnic), Sans péage (Bez placených úseků)
nebo Sans bac (Bez trajektu). Můžete aktivovat i více omezení.
Je-li některé z omezení aktivováno, je políčko před tímto omezením zaškrtnuté.

2. Zvolte Confirmer (Potvrdit).
Výpočet itineráře nyní bere v úvahu zvolená omezení.

Poznámka:
Omezení při výpočtu itineráře bez dálnic.
Aby bylo možné získat optimální navádění při dlouhých cestách, je možné požádat
systém o zahrnutí dálnic, i když je omezení Sans autoroute (Bez dálnic)
aktivováno.

Konfigurace Zdroj informací o dopravní situaci TMC**

Zvolte Automatique (Automatické vyhledávání), Service gratuit (Neplacená
služba) nebo Service Renault (Služba Renault).
– AAuuttoommaattiiqquuee (Automatické vyhledávání)

Tato volba umožňuje aktivovat automatické vyhledávání služby TMC (zdroje
dopravních informací), přičemž přednostně vyhledává službu TMC Renault.

– SSeerrvviiccee  ggrraattuuiitt (Neplacená služba)
Tato opce umožňuje aktivovat pouze veřejné zdroje dopravních informací.

– SSeerrvviiccee  RReennaauulltt (Služba Renault)
Tato volba umožňuje aktivovat pouze službu dopravních informací TMC
Renault.

Poznámka:
Je-li nastavena opce Service Renault (Služba Renault) a přijíždíte-li do země, ve
které není tato služba k dispozici, přístroj nebude moci přijímat žádné dopravní
informace. Firma Renault Vám doporučuje vybrat možnost Automatique
(Automaticky), která umožňuje automaticky přizpůsobit nabídku dopravních infor-
mací dostupných v zemi, kterou projíždíte.

*  Podle verze
** Podle země a opce
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Adresář
Do paměti je možné uložit až 50 cílových míst, která můžete pojmenovat vlastním
názvem o maximální délce 20 znaků. V paměti jsou potom uložená cílová místa
uspořádána v abecedním pořadí. To znamená, že cílová místa, do kterých často jezdíte,
nemusíte neustále zadávat znovu.

Pro vyvolání menu adresáře zvolte Répertoire (Adresář) v hlavním menu navigace.

Zvolte Gérer Liste (Seznam), Ajouter adresse (Přidat adresu), Espace
disponible (Volná pamě�) nebo Effacer tout (Všechno smazat).
– GGéérreerr  lliissttee (Seznam)

Provedením této volby zobrazíte údaje figurující v adresáři. Můžete zahájit na-
vigaci do zobrazeného cílového místa nebo změnit či smazat do paměti uložené
cílové místo.

– AAjjoouutteerr  aaddrreessssee  (Přidat adresu)
Provedením této volby můžete vložit cílové místo do adresáře pod jakýmkoliv
názvem.

– EEssppaaccee  ddiissppoonniibbllee (Volná kapacita)
Provedením této volby můžete zobrazit, kolik volného místa máte v paměti k dis-
pozici pro uložení nových cílových míst do paměti. Pro opuštění této obrazovky
stiskněte pravý otočný ovladač .

– EEffffaacceerr  ttoouutt (Všechno smazat)
Provedením této volby můžete vymazat veškeré údaje z adresáře. Pro vymazání
stiskněte Oui (Ano). Zvolíte-li Non (Ne), vrátíte se do předchozího menu bez
provedení jakýchkoliv změn.

Zahájení navigace nebo údaj z adresáře
V seznamu zvilte Gérer liste (Seznam). Do seznamu do paměti uložených cílo-
vých míst se můžete dostat z různých menu.

Vyberte požadovaný údaj z adresáře. Zobrazí se detaily týkající se vybraného údaje.
Zvolte Guid. (Navádění) a spus�te navigaci podle postupu uvedeného v kapitole
„Zahájení navigace“ na straně 39.
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Smazání nebo změna údaje v adresáři
V menu adresáře zvolte Gérer liste (seznam).Do seznamu do paměti uložených
cílových míst se můžete dostat z různých menu. Vyberte údaj z adresáře, který chcete
změnit nebo smazat.

Pro smazání údaje zvolte Supp (Smazat) a volbu potvr�te odpovědí Oui (Ano) na
následující otázku.

Pro změnu údaje zvolte Modif (Změnit). To Vám umožní vložit nebo změnit adresu
tak, jak je uvedeno v kapitole „Zadání cílového místa“ na straně 35.

Uložení nového cílového místa do paměti
V menu Adresář zvolte Ajouter adresse. Přidat nový údaj do adresáře můžete
rovněž z jiných menu. V takovém případě ignorujte následující kroky a zadejte přímo
Vámi vybraný název pro cílové místo.
Zadejte novou adresu tak, jak je uvedeno v kapitole „Zadání cílového místa“ na straně 35,
potom zvolte Archiv.

Vložte název dle svého výběru a potvr�te údaj stisknutím pravého otočného ovladače
po dobu delší než 2 sekundy, nebo zvolte Archiv (Uložit do paměti).
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Předchozí cílová místa
Tato funkce uloží do paměti cílová místa z nedávné doby, která můžete vyvolat
a uložit do paměti.

V menu navigace zvolte Dest. précédentes (Předchozí cílová místa).

Zvolte požadované cílové místo v zobrazeném seznamu.

Zvolením OK můžete spustit navigaci do tohoto cílového místa tak, jak je uvedeno
v kapitole „Zahájení navigace“ na straně 39.

Zvolením Archiv (Uložení do paměti) můžete tuto cílovou stanici uložit do sezna-
mu tak, jak je uvedeno v kapitole „Uložení nové destinace do paměti na straně 43.

Smazání předchozích cílových míst
V menu navigace zvolte Supp. dest. préc. (Smazání předchozích cílových
míst). Pro smazání veškerých předchozích cílových míst zvolte Oui (Ano). Zvolíte-
li Non (Ne), vrátíte se do předchozího menu bez provedení jakýchkoliv změn.
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Během navigace
V průběhu navigace je možné zobrazit plán cesty, vložit zastávku, změnit parame-
try navádění, zobrazit vzdálenost zbývající do cílového místa, zobrazit informace
TMC (k dispozici pouze v některých zemích), zobrazit aktuální polohu vozu nebo
zrušit navádění.

V průběhu navádění stiskněte .

Zvolte FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee,,  EEttaappee,,  PPaarraammééttrreess  ddee  gguuiidd,,  RRééggllaaggeess  IInnffoo
gguuiidd,,  PPoossiioonn nebo AArrrreettgguuiidd.
– FFeeuuiillllllee  ddee  rroouuttee (Plán cesty)

Pomocí této volby můžete zobrazit plán cesty vedoucí do cílového místa. V sez-
namu se můžete pohybovat otáčením pravého otočného ovladače .
Kompletní plán cesty je k dispozici až po uplynutí určité doby po zahájení na-
vigace. Tento seznam můžete opustit stisknutím pravého otočného ovladače 
nebo stisknutím tlačítka .

– EEttaappee (Zastávka)
Pomocí této volby můžete v průběhu spuštěné navigace vložit zastávku.
Zastávkou může být zcela nová adresa, cílové místo uložené v paměti, cílové
místo ze seznamu předchozích cílových míst nebo speciální cílové místo. Viz
„Zastávka“ na straně 49.

– PPaarraammééttrreess  ddee  gguuiidd. (Parametry navádění)
Pomocí této volby můžete zobrazit a změnit parametry navádění.
Zvolením Trajet (Trasa) můžete změnit metodu výpočtu itineráře.Viz „Volba
typu trasy“ na straně 40.
Zvolením Restr. (Omezení) můžete změnit aktuální omezení. Viz „Parametry
omezení“ na straně 41.

– RRééggllaaggeess (Nastavení)
Pomocí této volby můžete provést nastavení času systému, určit, mají-li být
navigační hlášení a audio zdroje míchány nebo nezávislé, nebo změnit jednotky
používané pro výpočty. Viz „Nastavení“ na straně 53.

– IInnffoo  gguuiidd.. (Informace o navádění)
Pomocí této volby můžete zobrazit různé informace:
- cílové místo,
- vzdálenost do cílového místa,
- odhadovaný čas příjezdu,
- informace o dopravní situaci (v závislosti na dané zemi) tak, že zvolíte pole
výběru Tous (Všechno) a Trajet (Trasa). Viz „Zobrazení dopravních infor-
mací“ na straně 48.
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– PPoossiittiioonn (Poloha vozu)
Pomocí této volby můžete zobrazit svoji současnou polohu. Pokud vaše poloha
může být popsána vzhledem k poloze některého města, dojde k zobrazení příslu-
šných informací. Pokud ne, bude Vaše geografická poloha vyjádřena ve stup-
ních.

– AArrrreett  gguuiidd.. (Zastávka)
Pomocí této volby můžete zastavit navigaci. Viz dále, kapitola Zrušení
navádění.

Zrušení navádění
Během navigace stiskněte tlačítko .
Zvolte Arret guid. (Zrušení navigace)

Následně zvolte Oui (Ano). 
Navádění je zrušeno.

Disponibilní informace při navádění
Pomocí této volby zobrazíte vzdálenost do cílového místa a odhadovanou dobu
příjezdu.

V průběhu navádění stiskněte nebo .

Zobrazí se Vaše cílové místo. Vedle malé vlaječky bude uvedena odhadovaná doba
příjezdu. V pravé části displeje se zobrazí vzdálenost zbývající do cílového místa.

Menu Tous (Všechno) a Trajet (Trasa) umožňují přístup k dopravním informa-
cím. Viz dále, kapitola Informace o dopravní situaci TMC**.

*  Podle verze 
** Podle země a opce
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Dopravní informace TMC*
Dopravní informace jsou vysílány rozhlasovými stanicemi RDS vedle běžného
rozhlasového programu a jsou přijímány a vyhodnocovány navigačním systémem.
Tyto informace (nehody, zácpy, atd.) umožňují určovat itinerář dynamickým způ-
sobem. Pro použití této funkce zvolte opci Dynamique (Dynamický) v parame-
trech navádění.
Viz „Nastavení parametrů itineráře“ na straně 40.
Dojde-li k přepočítání itineráře na základně aktuálních dopravních informací,
budete na tuto skutečnost upozorněni hlasovou zprávou.

Poznámka:
V některých zemích není příjem zpráv TMC možný.

Výpočet nového itineráře po přijetí dopravních informací.
Po novém výpočtu zvoleného itineráře na základě zohlednění nejnovějších
dopravních informací systém odvysílá navigační hlášení. 

K dispozici máte následující informace:

V tomto případě Vám přístroj nabízí itinerář delší o 10 kilometrů, který by Vám
ušetřil 20 minut z původní trasy tím, že bere v úvahu aktuální dopravní situaci. 
(+ 0 km; + 0 min) znamená, že v tomto případě nedošlo ke změně itineráře a je lepší
pokračovat přes místo dopravní události. Čas příjezdu je aktualizován.

– Stisknutím OK přijmete nový itinerář a vrátíte se na obrazovku navádění.
– Volba Info (Informace) umožňuje zobrazit dopravní informace, které si

vyžádaly výpočet nového itineráře. Volba Info (Informace) umožňuje zobrazit
tyto informace detailně. V pravé horní části obrazovky se zobrazí název služby
TMC.
Stiskněte tlačítko , nebo zvolte Retour (Zpět) pomocí pravého otočného
ovladače pro návrat na předchozí obrazovku.

– Aniž byste museli cokoliv dělat, po uplynutí jedné minuty se zobrazí informa-
tivní hlášení.
Dopravní události tedy byly zohledněny. Nová trasa je potom automaticky
potvrzena.

* Podle země a výbavy
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– Zvolením Refus (Odmítnout) odmítnete systémem nově vypočtený itinerář. 
Na displeji se zobrazí hlášen l´info trafic n´est plus prise en
compte pour ce guidage (pro toto navádění nejsou zohledněny informace
o dopravní situaci). Dojde k novému výpočtu itineráře s použitím volby Le
plus rapide (Nejrychlejší) a bez zohlednění dopravních informací. Systém
ale bude opět brát v úvahu dopravní informace při příštím navádění.

Poznámka:
Výpočet času příjezdu (ETA) je v dynamickém režimu automaticky aktualizován.
Tato aktualizace probíhá systematicky, pokud přístroj zpracovává dopravní infor-
maci týkající se aktuální trasy.

Zobrazení dopravních informací
Dopravní informace můžete zobrazit dvěma způsoby:
– Pokud není navigace aktivována, můžete zobrazit veškeré dopravní informace

stisknutím tlačítka nebo * v hlavním menu navigace.
– V průběhu navigace stiskněte tlačítko nebo *.

Zvolte Tous (Všechno) pro zobrazení všech dopravních informací.
Zvolte Trajet (Trasa) pro zobrazení všech dopravních informací, které odpovídají
Vašemu itineráři.

Hlášení jsou zobrazena formou seznamu.
Zde potom můžete zobrazit detail každého hlášení.
K tomu nejprve zvolte požadované hlášení.
Stiskněte pravý otočný ovladač. Zobrazí se detail hlášení.
Běžné hlášení se skládá z následujících prvků:

– číslo dálnice, silnice nebo místa (Paris-Paříž),
– popis dopravní informace,
– obecné informace o směru,
– poloha a podrobné informace o směru.

Stisknutím pravého otočného ovladače se vrátíte do seznamu.

* Podle provedení modelu
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Zastávka
V průběhu navigace stiskněte tlačítko . 
Zvolte Etape (Zastávka).

Zvolte Nouvelle adresse (Nová adresa), Répertoire (Adresář), Dest.
précédentes (předchozí destinace) nebo Dest. particulieres (Speciální
destinace).
– DDeessttiinnaattiioonn (Cílové místo)

Pomocí této volby můžete vložit novou adresu jako zastávku. Viz „Zadání
cílového místa“ na straně 35.

– RRééppeerrttooiirree (Adresář)
Pomocí této volby můžete vybrat cílové místo uložené do paměti a určit ho za
zastávku. Viz „Zahájení navigace nebo údaj z adresáře“ na straně 42.

– DDeesstt..  pprrééccééddeenntteess (Předchozí destinace)
Pomocí této volby můžete zvolit cílové místo v seznamu předchozích cílových
míst a určit ho za zastávku. Viz kapitola „Předchozí cílová místa“ na straně 44.

– DDeesstt..  ppaarrttiicc.. (Speciální destinace).
Pomocí této volby můžete stanovit speciální cílové místo jako zastávku. Viz
kapitola „Speciální cílová místa“ na straně 50.

Poznámka:
Můžete vložit pouze jedinou zastávku.

Zrušení zastávky
V průběhu navigace stiskněte tlačítko . 
Zvolte Arrêt guid. (Zrušení navigace)

Potom zvolte Etape.
Navigace do zastávky je skončena a spustí se výpočet itineráře vedoucího do
cílového místa.
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Speciální cílová místa
V zobrazeném seznamu můžete zvolit speciální cílové místo. Speciálními cílovými
místy jsou především čerpací stanice, letiště, nemocnice atd.

V menu navigace zvolte Dest. particulieres (Speciální cílové stanice).
Speciální cílová místa můžete zobrazit i v případě, pokud si přejete vložit
zastávku.

Zvolte Proche véhicule (V blízkosti vozidla), Ville (Město) nebo Importance
natio (Státně důležitá místa).
– PPrroocchhee  vvééhhiiccuullee  (V blízkosti vozidla)

Pomocí této volby můžete zobrazit a zvolit speciální cílová místa z oblasti, ve
které se nachází Váš vůz.

– VViillllee (Město)
Pomocí této volby můžete zobrazit a zvolit speciální cílová místa nacházející se
ve vybraném městě.

– IImmppoorrttaannccee  nnaattiioo  (Státně důležitá místa).
Pomocí této volby můžete zobrazit a zvolit speciální cílová místa v zemi, ve
které se právě nacházíte. Těmito speciálními cílovými místy jsou například
letiště a hraniční přechody.

Volba speciálního cílového místa v oblasti, ve které se nachází Váš vůz.
V menu Destinations particulieres (Zvláštní cílové stanice) zvolte
Proche véhicule (V blízkosti vozidla). Po krátké chvíli se zobrazí kategorie
disponibilních speciálních cílových míst. Zvolte požadovanou kategorii. Displej
zobrazí speciální cílová místa zvolené kategorie a vzdálenost, v jaké se nacházejí.

Název speciálního cílového místa je doplněn vzdáleností, v jaké se nachází, a smě-
rem, kterým se do něho musíte vydat.
Vyberte požadované speciální cílové místo. Poté zahajte navigaci do tohoto speciál-
ního cílového místa. Viz kapitola „Zahájení navigace do speciálního cílového
místa“ na straně .
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Volba speciálního cílového místa ve vybraném městě
V menu Destinations particulieres (Zvláštní cílové stanice) zvolte VILLE
(Město). V zobrazeném menu zadejte jméno města a potvr�te ho. Viz „Poznámky
týkající se menu zadávání údajů“ na straně 32.
Po krátké chvíli se zobrazí kategorie disponibilních speciálních cílových míst.
Zvolte požadovanou kategorii. Je-li v této kategorii k dispozici velký počet speciál-
ních cílových míst, zvolte nejprve název v menu zadávání údajů. Nejsou-li početné,
zobrazí se jejich seznam. Vyberte požadované speciální cílové místo. Poté zahajte
navigaci do tohoto speciálního cílového místa. Viz výše, kapitola „Zahájení navi-
gace do speciálního cílového místa“.

Volba speciálního cílového místa celonárodního významu
V menu zvolte Importance natio. (Stanice státního významu). Po krátkém
okamžiku se zobrazí kategorie disponibilních speciálních cílových míst. Zvolte
požadovanou kategorii. Je-li v této kategorii k dispozici velký počet speciálních
cílových míst, zvolte nejprve název v menu zadávání údajů. Nejsou-li početné,
zobrazí se jejich seznam. Vyberte požadované speciální cílové místo. Poté zahajte
navigaci do tohoto speciálního cílového místa. Viz výše, kapitola „Zahájení navi-
gace do speciálního cílového místa“.

Zahájení navigace do speciálního cílového místa
1. Je-li název speciálního cílového místa delší než pole displeje, přejdete do jiného

menu. V tomto menu se zobrazí celý název speciálního cílového místa. Pomocí
volby Préc. (Předchozí) a Suiv. (Následující) můžete konzultovat název
speciálních cílových míst dříve zobrazených v seznamu. Speciální cílové místo
můžete zvolit pomocí OK.

2. Pomocí volby Info (Informace) můžete zobrazit informace týkající se
zvoleného speciálního cílového místa. Může se jednat například o kompletní
adresu a telefonní číslo speciálního cílového místa. Poté stiskněte pravý otočný
ovladač a tyto informace potvr�te.
Pomocí volby Archiv (Uložit do paměti) může být toto speciální cílové místo
uloženo do adresáře pod Vámi zvoleným názvem. Viz kapitola „Uložení
nového cílového místa do paměti“ na straně 43.
Zvolením OK se dostanete do menu navigace. Poté zahajte navigaci do tohoto
speciálního cílového místa. Viz „Zahájení navigace“ na straně 39.
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Nastavení navigačních hlášení
– Chcete-li si opakovaně poslechnout předchozí navigační hlášení, stiskněte

krátce levý otočný ovladač .
– V průběhu navigačního hlášení můžete nastavit jeho hlasitost pomocí levého

otočného ovladače a zabarvení zvuku stisknutím tlačítka . Viz kapitola
„Nastavení zvuku“ na straně 6.

– Právě probíhající navigační hlášení můžete přerušit stisknutím levého otočného
ovladače .

– Podržíte-li levý otočný ovladač stisknutý po dobu delší než dvě sekundy
v průběhu navigačního hlášení, dojde k dezaktivaci těchto hlášení a pro navigaci
je využíván pouze displej.
Krátkým stisknutím levého otočného ovladače navigační hlášení opět
aktivujete.

– Můžete zvolit, mají-li být navigační hlášení a zvolený zdroj audio kombinované
nebo nezávislé. Viz „Nastavení hlasu systému a navigačních hlášení“ na straně
54.

Zjednodušené zadání cílového místa při řízení*
Z důvodu Vaší bezpečnosti je vkládání některých údajů (např. adresy, speciálního
cílového místa nebo uložení cílového místa do paměti) zakázáno při rychlosti vozu
vyšší než 5 km/hod. Nacházíte-li se v jednom z těchto menu (například zadání
města), zobrazí systém varovné hlášení. Potvrdíte-li toto hlášení kliknutím na OK,
vrátí se systém do předchozího menu, jehož použití je možné i přes zákaz zadávání
adresy.
Pokud toto varovné hlášení nepotvrdíte, budete moci používat systém až po návratu
k jízdní rychlosti vozu nižší než 5 km/hod. Poté budete moci pokračovat v zadávání
údajů (např. město). Ostatní menu můžete používat i v případě omezeného použití
systému.

* Podle země a výbavy

52

4890.CarminatNINAV_cz.qxd  4.5.2006  16:19  Page 52



Réglages (Nastavení):
V menu Réglages (Nastavení) můžete provést nastavení přesného času systému,
zvolit jiné hlasy, určit, mají-li být navigační hlášení a zvuk audio zdroje kombino-
vané nebo nezávislé, či provést změnu jednotek používaných pro výpočty.
V průběhu navigace nelze měnit nastavení hlasů.

V hlavním menu navigace zvolte Réglages (Nastavení).

Zvolte Heure (Čas), Info vocale (hlasová informace) nebo Unité de mesure
(Měrná jednotka).
– HHeeuurree (Čas)

Pomocí této volby můžete provést nastavení času systému.
– IInnffoo  vvooccaallee (hlasová informace)

Pomocí této volby můžete změnit hlas systému nebo určit, mají-li být navigační
hlášení a zvuk zdroje audio kombinované nebo nezávislé.

– UUnniittéé  ddee  mmeessuurree (Měrná jednotka)
Pomocí této volby můžete stanovit jednotky používané pro výpočet vzdáleností.

Nastavení času
Pro správnou navigaci u itinerářů beroucích v úvahu údaje o stavu dopravy závi-
sejících na čase a pro výpočet odhadované doby příjezdu byste měli provést nasta-
vení přesného času.
V menu Réglages (Nastavení) zvolte Heure (Čas).

Zadejte přesný čas a zadaný údaj potvr�te zvolením OK.
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Nastavení hlasu systému a navigačních hlášení
V menu Réglages (Nastavení) zvolte Info vocale (Hlasové infromace).

Zvolte Choix voix nebo Priorité (Priorita) Nav/Radio.
– CChhooiixx  vvooiixx

V některých jazykových verzích můžete volit mezi ženským a mužským
hlasem. Zvolte jeden z hlasů. Dojde k nainstalování zvoleného hlasu. K tomuto
účelu musí být do přístroje vložen navigační CD disk. Po skončení instalace
stiskněte pravý otočný ovladač .

– PPrriioorriittéé  NNaavv//RRaaddiioo

Po zvolení Priorité Nav/Radio, můžete zvolit Nav seule, Mixées nebo
Indépendant.

– Nav seule
Zvolíte-li toto nastavení, bude aktuální zdroj audio přerušen a Vy uslyšíte pouze
navigační hlášení. 

– Mixées
Zvolíte-li toto nastavení, sníží se při navigačním hlášení úroveň hlasitosti
aktuálního zdroje audio. Navigační hlášení bude odvysíláno ve stejné hlasitosti,
jako je hlasitost zdroje audio.

– Indépendant
Aktuální zdroj audio a navigační hlášení mohou být nastaveny nezávisle na
různé úrovně hlasitosti.

Volba měrných jednotek
V menu Réglages (Nastavení) zvolte Unité de mesure (Měrná jednotka)

Zvolte opci Métrique (Metrické) nebo Impérial (britské)
– Métrique (Metrické)

Výpočet vzdáleností je prováděn v metrech a kilometrech.
– Impériales (Britské)

Výpočet vzdáleností je prováděn v yardech a mílích.
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Volba jazykové verze
V hlavním menu navigace zvolte Choix langue (volba jazyka)

Zvolte požadovaný jazyk.
Dojde k instalaci požadovaného jazyka.
K tomuto účelu musíte vložit do přístroje navigační CD disk.
Po skončení instalace stiskněte pravý otočný ovladač .
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