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Úvod

■EXISTENCE MOŽNOSTI NAVIGACE
Existenci možnosti navigace si můžete ověřit následujícím způsobem:

Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování
1 Když je spínač motoru otočen do polohy "ACC" nebo "ON", objeví se úvodní 

obrazovka a systém začne fungovat.
Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování
1 Když je spínač motoru zapnut do režimu PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALO-

VÁNÍ ZAPNUTO, objeví se úvodní obrazovka a systém začne fungovat.

2 Stiskněte tlačítko .
 Zobrazí se některá z následujících obrazovek.

Multimediální systém Navigační systém
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SYMBOLY POUŽITÉ V ILUSTRACÍCH

Bezpečnostní symbol

Symbol přeškrtnutého kruhu znamená: "Ne", "Toto nedělejte" nebo "Ne-
dopusťte, aby se toto stalo".

Šipky označující činnosti

Označuje činnost (stisknutí, otočení, atd.)
potřebnou k ovládání spínačů a jiných zaří-
zení.

Označuje výsledek činnosti (např. otevření
víka).

JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU

Č. Název Popis

Popisy činností Je vysvětlen popis činnosti.

Hlavní činnosti Jsou vysvětleny jednotlivé kroky činnosti.

Související činnosti Jsou popsány doplňkové činnosti hlavní činnosti.

Informace Jsou popsány užitečné informace pro uživatele.
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Tato příručka vysvětluje ovládání navigačního/multimediálního systému. Pře-
čtěte si tuto příručku pozorně, abyste zajistili správné používání systému. Pří-
ručku mějte stále k dispozici ve vozidle.
Snímky obrazovek v tomto dokumentu a aktuální obrazovky navigačního/multi-
mediálního systému se liší v závislosti na tom, zda funkce a/nebo dohoda exi-
stovaly a mapové údaje byly dostupné v okamžiku výroby tohoto dokumentu.
Uvědomte si, že obsah této příručky se v některých případech může lišit od na-
vigačního/multimediálního systému, např., když je software systému aktualizo-
ván.

Navigační systém je jedním z technicky nejpokročilejších automobilových do-
plňků, který byl kdy vyvinut. Systém přijímá satelitní signály z globálního lokali-
začního systému (GPS) řízeného ministerstvem obrany USA. Použitím těchto 
signálů a dalších snímačů vozidla dokáže systém určit vaši současnou polohu 
a pomoci vám při vyhledání požadovaného cíle.
Navigační systém je určen pro volbu vhodných tras z vaší současné výchozí po-
lohy do cíle. Systém je také určen k tomu, aby vás efektivně nasměroval do vám 
neznámého cíle. Systém byl vyvinut společností "Harman International" použi-
tím map "NAVTEQ". Vypočtené trasy nemusejí být nejkratší, ani bez doprav-
ních omezení. Použití vaší vlastní znalosti oblasti nebo "zkratek" může být 
někdy rychlejší, než použití vypočtených tras.
Databáze navigačního systému obsahuje kategorie objektů zájmu, abyste mohli 
snadno zvolit cíle, jako jsou například restaurace a hotely. Pokud cíl není v této 
databázi, můžete zadat adresu ulice nebo hlavní křižovatku poblíž cíle a systém 
vás navede na toto místo.
Systém poskytuje jak obrazovou mapu, tak hlasové instrukce. Hlasové instruk-
ce budou oznamovat při blížící se křižovatce zbývající vzdálenost a směr odbo-
čení. Tyto hlasové instrukce vám pomohou soustředit se na řízení vozidla a jsou 
načasovány tak, aby vám poskytly dostatek času k nezbytným manévrům, změ-
ně jízdního pruhu nebo zpomalení.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny současné navigační systémy mají ur-
čitá omezení, která mohou ovlivnit jejich správnou funkci. Přesnost určení polo-
hy vozidla závisí na stavu satelitu, konfiguraci silniční sítě, stavu vozidla a na 
dalších okolnostech. Další informace o omezeních systému − viz strana 199.

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 4  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



5

Z bezpečnostních důvodů jsou některé položky v této příručce, vyžadující 
zvláštní pozornost, označeny následujícím způsobem.

● Toto je varování před čímkoliv, co by mohlo způsobit zranění osob, pokud je varování ig-
norováno. Jste informováni o tom, co musíte nebo nesmíte udělat, abyste snížili nebez-
pečí zranění, které hrozí vám a jiným osobám.

● Toto je varování před čímkoliv, co by mohlo způsobit poškození vozidla nebo jeho vyba-
vení, pokud je varování ignorováno. Jste informováni o tom, co musíte nebo nesmíte 
udělat, abyste se vyvarovali nebo snížili nebezpečí poškození vašeho vozidla a jeho vy-
bavení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O TÉTO PŘÍRUČCE

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ
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Aby bylo používání tohoto systému co nej-
bezpečnější, dodržujte všechny níže uve-
dené bezpečnostní pokyny.
Nepoužívejte žádnou funkci tohoto systé-
mu v takovém rozsahu, který by odpoutá-
val vaši pozornost a bránil tak bezpečné 
jízdě. Nejvyšší prioritou při jízdě by vždy 
mělo být bezpečné ovládání vozidla. Při 
jízdě dodržujte veškeré dopravní předpisy. 
Než tento systém použijete při jízdě, nauč-
te se s ním zacházet a důkladně se se-
znamte s jeho funkcemi. Přečtěte si celou 
Příručku pro uživatele navigačního systé-
mu, abyste systému plně porozuměli. Ne-
dovolte používání systému nikomu, kdo si 
příručku nepřečetl a neporozuměl poky-
nům uvedeným v této příručce.
Z důvodu vyšší bezpečnosti mohou být ně-
které funkce během jízdy nefunkční. Nedo-
stupná obrazovková tlačítka jsou tlumená.

Aby bylo používání tohoto systému co nej-
bezpečnější, dodržujte všechny níže uve-
dené bezpečnostní pokyny.
Tento systém slouží jako pomůcka pro do-
sažení cíle, pokud je správně používán. 
Řidič je výhradně zodpovědný za bezpeč-
né ovládání vozidla a za bezpečnost ostat-
ních spolucestujících.
Nepoužívejte žádnou funkci tohoto systé-
mu v takovém rozsahu, který by odpoutá-
val vaši pozornost a bránil tak bezpečné 
jízdě. Nejvyšší prioritou při jízdě by vždy 
mělo být bezpečné ovládání vozidla. Při 
jízdě dodržujte veškeré dopravní předpisy. 
Než tento systém použijete při jízdě, nauč-
te se s ním zacházet a důkladně se se-
znamte s jeho funkcemi. Přečtěte si celou 
Příručku pro uživatele navigačního systé-
mu, abyste systému plně porozuměli. Ne-
dovolte používání systému nikomu, kdo si 
příručku nepřečetl a neporozuměl poky-
nům uvedeným v této příručce.
Z důvodu vyšší bezpečnosti mohou být ně-
které funkce během jízdy nefunkční. Nedo-
stupná obrazovková tlačítka jsou tlumená.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
(MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM)

VÝSTRAHA

● Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl 
ovládat multimediální systém během jíz-
dy. Nedostatečná pozornost věnovaná 
silnici a silničnímu provozu může způso-
bit nehodu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
(NAVIGAČNÍ SYSTÉM)
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Při jízdě se co nejvíce soustřeďte na hla-
sové instrukce a na obrazovku se podívej-
te jen krátce a pouze tehdy, když je to 
bezpečné. Nespoléhejte se však plně na 
hlasové navádění. Používejte ho pouze 
jako informační. Pokud se systému nepo-
daří přesně určit vaši současnou polohu, 
může se stát, že hlasové pokyny budou 
chybné, přijdou pozdě nebo se neozvou 
vůbec.
Údaje v systému mohou být občas neúpl-
né. Stav vozovky, včetně omezení provozu 
(zákaz odbočení doleva, uzavření silnice 
atd.) se často mění. Proto, než pokyn podle 
hlasové navigace realizujete, podívejte se, 
zda tak můžete učinit bezpečně a bez po-
rušení dopravních předpisů.
Tento systém vás nemůže upozornit na ta-
kové věci, jako je bezpečnost oblasti, stav 
vozovek a dostupnost asistenčních služeb 
pro motoristy. Pokud nemáte jistotu, zda je 
průjezd danou oblastí bezpečný, nejezdě-
te do ní. Tento systém za žádných okol-
ností nenahrazuje osobní úsudek řidiče.
Tento systém používejte pouze v lokali-
tách, kde to zákon umožňuje.

VÝSTRAHA

● Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl 
ovládat navigační systém během jízdy. 
Nedostatečná pozornost věnovaná silni-
ci a silničnímu provozu může způsobit 
nehodu.

● Při jízdě dodržujte veškeré dopravní 
předpisy a přizpůsobte jízdu stavu vo-
zovky. Pokud se změnilo dopravní zna-
čení na vozovce, navigace trasy nemusí 
mít aktuální informace, např. směr jed-
nosměrné ulice.
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1. RYCHLÝ PRŮVODCE

1. REJSTŘÍK FUNKCÍ SYSTÉMU

Pro zpřístupnění audiosystému stiskněte 
tlačítko . Zobrazí se obrazovka ovládá-
ní audiosystému. (S. 21)

Pro zpřístupnění systému Bluetooth®

hands-free stiskněte tlačítko . Při kaž-

dém stisknutí tlačítka  se obrazovka 
přepíná mezi obrazovkou menu "Phone" 
a obrazovkou menu "Extras"/"Toyota on-
line". Řidič může volat nebo přijímat volání 
bez sejmutí rukou z volantu. (S. 59)

Pro zpřístupnění systému informací o vozi-
dle stiskněte tlačítko . Mohou být prohlí-
ženy informace o spotřebě paliva. 
(Podrobnosti - viz "Příručka pro uživatele".)

Pro přizpůsobení nastavení funkcí stiskně-
te tlačítko . (S. 93)

AUDIOSYSTÉM

SYSTÉM Bluetooth®  
HANDS-FREE

INFORMACE O VOZIDLE

NASTAVENÍ
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1. RYCHLÝ PRŮVODCE

1

R
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LÝ PR

Ů
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E

Přesunutím řadicí páky do polohy "R" se 
automaticky zobrazí na obrazovce displeje 
pohled za zadní část vozidla. (S. 125)

Pro zpřístupnění navigačního systému 
stiskněte tlačítko . Při každém stisknutí 

tlačítka  se obrazovka přepíná mezi 
obrazovkou s mapou a obrazovkou menu 
"Navigation". (S. 139)

Pro zpřístupnění systému aplikací stiskně-
te tlačítko . Při každém stisknutí tlačítka 

 se obrazovka přepíná mezi obrazov-
kou menu "Phone" a obrazovkou menu 
"Extras"/"Toyota online". Řidič může použí-
vat aplikace. (S. 203)

SYSTÉM ZPĚTNÉ KAMERY

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

SYSTÉM APLIKACÍ
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

1. PŘEHLED TLAČÍTEK

Č. Funkce Strana

Když se budete dotýkat prstem obrazovky, můžete ovládat zvolené 
funkce. 16

Otáčejte knoflíkem Ladění/Posun pro volbu rádiové stanice nebo pře-
skočení na následující nebo předchozí skladbu. 
Tento knoflík může být také použit pro zvětšení nebo zmenšení měřítka 
mapy.

21, 150

Stiskněte pro přístup k systému informací o vozidle.
"Příručka 

pro 
uživatele"

Stiskněte pro přizpůsobení nastavení funkcí. 93

Stiskněte pro přístup k systému Bluetooth® hands-free a aplikacím. 59, 203

 Stiskněte pro přístup k navigačnímu systému. 139

Stiskněte pro zapnutí/vypnutí ztlumení nebo pozastavení/pokračování 
aktuální činnosti. —

2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

1

R
YC

H
LÝ PR

Ů
VO

D
C

E: Pouze navigační systém

Pro vyhledání rádiové stanice směrem nahoru nebo dolů, nebo pro pří-
stup na požadovanou skladbu nebo soubor, stiskněte tlačítko ">" nebo 
"<".

25, 33, 38, 
43

Stiskněte pro přístup k audiosystému. Audiosystém se zapne v napo-
sled použitém režimu. 22, 2324

Stiskněte knoflík zapnutí-vypnutí/hlasitost pro zapnutí nebo vypnutí na-
vigačního/multimediálního systému a otáčejte jím pro seřízení hlasitosti. 23

Č. Funkce Strana
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

2. GESTA NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

*: Výše uvedené činnosti nemusí být proveditelné na všech obrazovkách.

Ovládání je prováděno dotykem dotykové obrazovky přímo vaším prstem.

Způsob ovládání Popis Hlavní použití 

Dotyk 
Rychle se jednou dotkněte 
a uvolněte.

Změna a volba různých nastavení.

Tažení*
Dotkněte se obrazovky 
prstem a posuňte obra-
zovku do požadované 
polohy.

 Posouvání seznamů
 Používání posuvných pruhů v se-

znamech
 Nastavení pruhu měřítka mapy 

(S. 150)
 Nastavení manuálních ladicích 

stupnic FM a AM (S. 28)
 Nastavení posuvníků polohy zob-

razené obrazovky (S. 99)
 Seřízení vyvážení/posunu 

(S. 122)
 Posouvání poloh položek v sezna-

mu průjezdných bodů/cílů 
(S. 174, 175)

Švih*
Rychle posuňte obrazov-
ku švihnutím prstu.

 Posouvání stránky hlavní obrazovky
 Návrat na obrazovku menu z obra-

zovky podmenu (obrazovka o jed-
nu úroveň nižší)

 Přejít na následující/předchozí ob-
rázek (S. 207)

 Přejít na následující/předchozí do-
pravní hlášení v podrobném zobra-
zení (S. 157)

 Přejít na následující/předchozí 
úsek trasy v zobrazení na celou 
obrazovku (seznamu odboček) 
(S. 177)
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

3. OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Tento systém se ovládá hlavně pomo-
cí obrazovkových tlačítek.
Když se dotknete obrazovkového tla-
čítka, ozve se pípnutí. (Nastavení zvu-
ku pípání, S. 96.)

UPOZORNĚNÍ

● Abyste předešli poškození obrazovky, 
lehce se dotýkejte obrazovkových tlačí-
tek prstem.

● K dotyku tlačítek na obrazovce nepouží-
vejte jiné předměty, než váš prst.

● Otisky prstů otřete pomocí hadříku na 
čistění skla. Nepoužívejte chemické čis-
ticí prostředky na čistění obrazovky, pro-
tože ty by mohly dotykovou obrazovku 
poškodit.

● Abyste zabránili vybití akumulátoru, ne-
nechávejte systém zapnutý déle než je 
nezbytně nutné, když neběží motor.

INFORMACE
● Pokud systém nereaguje na dotyk obra-

zovkového tlačítka, dejte prst z obrazov-
ky pryč a pak se tlačítka dotkněte znovu.

● Tlumená obrazovková tlačítka nemohou 
být ovládána.

● Když je displej studený, může být zobra-
zený pohled tmavší a pohyblivé obrázky 
mohou být mírně deformovány.

● Při extrémně chladných podmínkách se 
nemusí zobrazit obraz a údaje vložené 
uživatelem mohou být vymazány. Také 
obrazovková tlačítka mohou být obtížně-
ji stisknutelná než obvykle.

● Když se díváte na obrazovku přes pola-
rizované materiály, jako jsou například 
polarizované sluneční brýle, obrazovka 
může být tmavá a špatně viditelná. Po-
kud se tak stane, dívejte se na obrazov-
ku z různých úhlů, seřiďte nastavení 
obrazovky (S. 99) nebo sejměte vaše 
sluneční brýle.

● Pro návrat na předchozí obrazovku zvolte 

.
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

1 Pro zadávání písmen nebo čísel volte 
přímo klávesy.

2 Zvolte "OK".

Když vyhledáváte jméno, můžete za-
dávat písmena a čísla pomocí obra-
zovky.

ZADÁVÁNÍ PÍSMEN A ČÍSEL

Č. Funkce

Zvolte pro vymazání jednoho písme-
na. Zvolte a držte pro pokračování 
mazání písmen.

Zvolte pro zadání symbolů.

Zvolte pro volbu malých písmen nebo 
velkých písmen.

Zvolte pro změnu typu klávesnice

INFORMACE
● Když je zadán znak, objeví se nápověda 

zobrazující možnou shodu pro slovo, 
které má být vyhledáno.

● Aktuálně nedostupná obrazovková tla-
čítka budou tlumená.

● Když je údaj příliš dlouhý na to, aby 
mohl být zobrazen v zadávacím poli, po-
slední část zadávaného textu bude zob-
razena s počáteční částí zobrazenou 
jako "...".

● V následujících situacích se režim zadá-
vání automaticky přepne mezi zadává-
ním velkých a malých písmen.
• Když je rozložení klávesnice přepnuto 

na zadávání velkých písmen, rozložení 
se po zadání jednoho písmena auto-
maticky přepne zpět do režimu zadá-
vání malých písmen.

• Když je zadáno "/", "&", "." nebo "(", 
rozložení klávesnice bude automatic-
ky přepnuto na zadávání velkých pís-
men.

• Když jsou vymazány všechny znaky, 
rozložení klávesnice bude automatic-
ky přepnuto na zadávání velkých pís-
men.
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE
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1 Zadejte písmena.

 Pokud je nabízený text zobrazený v zadá-
vacím poli ten, který požadujete, zvolte 
"OK".

 Volbou  se zobrazí seznam 
nabízených textů. Zobrazí se počet shod-
ných položek. Zobrazuje se až 300 polo-
žek.

 Seznam se zobrazí automaticky, pokud je 
počet shodných údajů 5 nebo méně.

2 Zvolte požadovanou položku.

OVLÁDÁNÍ OBRAZOVKY  
SEZNAMU

 Volbou a podržením tohoto  nebo 
se bude obrazovka posouvat nahoru nebo 
dolů. Posun se automaticky zastaví, když 
je dosaženo horního/spodního okraje se-
znamu.

 Změnu stran je možné provést také násle-
dujícími způsoby:
• Volbou požadovaného bodu na posou-

vacím pruhu.
• Posunutím ukazatele posouvacího pru-

hu na požadovaný bod.

ZADÁVÁNÍ ZE SEZNAMU 
SHODNÝCH ÚDAJŮ

Na některých obrazovkách se zobrazí 
seznam nabízených textů nebo slov 
založený na zadaných písmenech. 
Můžete zvolit a zadat požadovanou 
položku.

Když je zobrazen seznam, použijte pří-
slušné obrazovkové tlačítko, abyste 
seznam posunuli.

Č. Funkce

Zvolte pro posun na následující nebo 
předchozí stránku.

Označuje polohu zobrazené obra-
zovky.
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2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

■AUTOMATICKÝ POSUN TEXTU

1 Zvolte jedno z obrazovkových tlačítek 
znaků.

Údaje, které jsou příliš dlouhé na to, 
aby se vešly do aktuálního pole, se au-
tomaticky posouvají zprava doleva.
Tato funkce není dostupná během jízdy.

INFORMACE
● Tuto funkci je možné zapnout nebo vy-

pnout. (S. 96)

TLAČÍTKA PŘESKOČENÍ NA 
ZNAK V SEZNAMU

Některé seznamy obsahují obrazovko-
vá tlačítka znaků, "A-C", "D-F" atd., 
umožňující přímý skok na údaje se-
znamu, které začínají stejným písme-
nem, jako obrazovkové tlačítko znaků.

INFORMACE
● Při každé volbě stejného obrazovkového 

tlačítka znaků se zobrazí seznam začí-
nající následujícím znakem.
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1 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

2 OVLÁDÁNÍ RÁDIA

3 OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
AUDIOSYSTÉMU

5 POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ  
AUDIOSYSTÉMU

AUDIOSYSTÉM

Některé funkce nelze ovládat během jízdy.
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1. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

1. STRUČNÝ PŘEHLED

Pro zpřístupnění audiosystému stiskněte tlačítko . Audiosystém se zapne v na-
posled použitém režimu.

Funkce Strana

Používání rádia 25

Přehrávání USB paměti 33

Přehrávání iPodu 38

Přehrávání Bluetooth® zařízení 43

Používání spínačů audiosystému na volantu 50

Nastavení audiosystému 121
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1. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ  
AUDIOSYSTÉMU

Knoflík zapnutí-vypnutí/hlasitost: Pro za-
pnutí a vypnutí audiosystému stiskněte 
tento knoflík. Otáčejte tímto knoflíkem pro 
seřízení hlasitosti. Systém se zapne v na-
posled použitém režimu.

Tlačítko : Stiskněte toto tlačítko pro zob-
razení obrazovkových tlačítek pro audio-
systém.

Tato kapitola popisuje některé ze zá-
kladních funkcí audiosystému. Některé 
informace se nemusí týkat vašeho sys-
tému.
Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování
Váš audiosystém funguje, když je spí-
nač motoru otočen do polohy "ACC" 
nebo "ON".
Vozidla se systémem bezklíčového 

nastupování a startování
Váš audiosystém funguje, když je spí-
nač motoru zapnut do režimu PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ 
ZAPNUTO.

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ

● Abyste zabránili vybití akumulátoru, ne-
nechávejte audiosystém zapnutý déle 
než je nezbytně nutné, když neběží mo-
tor.

VÝSTRAHA: 
TENTO VÝROBEK JE LASEROVÝ VÝ-
ROBEK TŘÍDY 1. PROVÁDĚNÍ OVLÁ-
DÁNÍ, ÚPRAV ČI POSTUPŮ, KTERÉ 
ZDE NEJSOU UVEDENY, MŮŽE MÍT 
ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZ-
PEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE 
KRYTY A NEOPRAVUJTE HO SAMI. 
S OPRAVOU SE OBRAŤTE NA KVA-
LIFIKOVANÉ OSOBY.

INFORMACE
● Pokud je hlasitost seřizována, když je 

hudba pozastavena nebo ztlumena, 
pauza nebo ztlumení bude zrušeno.
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1. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

1 Stiskněte tlačítko .

Audiosystém se zapne v naposled použi-
tém režimu.

2 Pro zobrazení obrazovky volby zdroje 

zvuku zvolte  nebo stiskněte 

tlačítko .

3 Zvolte požadovaný zdroj zvuku.

ZÁSUVKA USB

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte zařízení.
 Pokud je zařízení připojeno, automaticky 

se zahájí přehrávání. Jakmile je zařízení 
připraveno k přehrávání, automaticky se 
zobrazí obrazovka ovládání audiosystému.

 Pokud je připojen USB rozbočovač (hub), 
mohou být připojena dvě zařízení.

 I když je použit USB rozbočovač (hub) pro 
připojení více než dvou USB zařízení, bu-
dou rozpoznána pouze první dvě připoje-
ná zařízení.

INFORMACE
● Tlumená obrazovková tlačítka nemůžete 

zvolit.
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1. AM/FM/DABRÁDIO

PŘEHLED

■OVLÁDACÍ PANEL

: Je-li ve výbavě

Obrazovku ovládání rádia můžete zobrazit následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko , abyste zobrazili obrazovku volby zdroje zvuku, pak zvolte 

"AM", "FM" nebo "DAB", abyste zobrazili obrazovku ovládání rádia.

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 25  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



26

2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

■OVLÁDACÍ OBRAZOVKA
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA
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Č. Funkce

Knoflík ladění/posun:
 Obrazovka ladění předvoleb: Otáčejte pro volbu předvolené stanice.
 Obrazovka seznamu stanic: Otáčejte pro posun seznamu stanic nahoru/dolů.
 Obrazovka manuálního ladění: Otáčejte pro procházení frekvencemi nahoru/dolů 

nebo změnu služeb.
 Obrazovka časového posunu DAB: Otáčejte pro skok dopředu/dozadu.

Zvolte pro nastavení zvuku. (S. 121)

 Obrazovka ladění předvoleb: Stiskněte pro posun předvolených stanic nahoru/dolů.
 Obrazovka seznamu stanic: Stiskněte pro posun seznamu stanic nahoru/dolů. 
 Obrazovka manuálního ladění: Stiskněte a držte pro plynulé vyhledávání dostupných 

stanic/souborů nahoru/dolů, když je stisknuto tlačítko.

Stiskněte pro zobrazení obrazovky volby režimu média.

Knoflík zapnutí-vypnutí/hlasitost:
 Otáčejte pro seřízení hlasitosti.
 Stiskněte pro zapnutí/vypnutí audiosystému.

Zvolte pro naladění předvolených stanic.

Zvolte pro zobrazení obrazovky možností rádia.

Zvolte pro zobrazení obrazovky manuálního ladění.

Zvolte pro zobrazení seznamu stanic.

Zvolte pro zobrazení předvolených stanic.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby zdroje zvuku.

INFORMACE
● Rádio se automaticky přepne na stereo příjem, když přijímá stereofonní vysílání.
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1 Zvolte "Favourites" (Oblíbené).

2 Nalaďte požadovanou stanici.

3 Zvolte jedno z tlačítek volby stanic (1-6), 
a držte ho, až uslyšíte pípnutí.

 Frekvence (AM/FM) nebo název (FM/DAB) 
stanice se zobrazí na obrazovkovém tla-
čítku.

 Pro změnu předvolené stanice na jinou 
postupujte stejným způsobem.

MANUÁLNÍ LADĚNÍ

AM/FM

1 Zvolte "Manual".

2 Nalaďte požadovanou stanici.

PŘEDVOLENÍ STANICE

Č. Funkce

 Zvolte pro posun stanice nahoru/ 
dolů.

 Zvolte a držte pro plynulé vyhledá-
vání stanic. Při uvolnění bude zvo-
lena aktuálně přijímaná stanice.

 Zvolte pro procházení frekvencemi 
nahoru/dolů.

 Zvolte a držte pro plynulé vyhledá-
vání frekvencí. Při uvolnění se sys-
tém zastaví na aktuální frekvenci.

Je možné chytit a pustit ukazatel po-
sunutím vašeho prstu na obrazovce 
(v oblasti, kde je vidět ukazatel). Je 
také možné přemístit ukazatel jedno-
duchou volbou na frekvenčním  
pásmu.
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

2
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DAB

: Je-li ve výbavě

1 Zvolte "Manual".

2 Nalaďte požadovaný soubor nebo 
službu.

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

Režim VYPNUTO: Pro přepnutí na stanici 
v rámci stejné RDS sítě; vhodné pro sledo-
vání příslušných stanic v rozsáhlém regionu.
Režim ZAPNUTO: Pro přepnutí na vysíla-
cí stanici v rámci stejné lokální programo-
vé sítě.Č. Funkce

 Zvolte pro vyhledání dostupných 
souborů nahoru/dolů.

 Zvolte a držte tlačítko pro funkci ne-
přetržitého vyhledávání nahoru/ 
dolů. Když prst z tlačítka uvolníte, 
funkce vyhledávání se zastaví na 
následující přijímatelné stanici.

Zvolte pro nastavení dostupné služby.

V závislosti na dostupnosti infrastruk-
tury RDS nemusí tato služba fungovat.

FM ALTERNATIVNÍ FREKVENCE 
(AF)

Pokud se příjem aktuální frekvence 
zhorší, bude automaticky naladěna při-
jímaná frekvence stejného vysílaného 
programu s lepším příjmem.

ZMĚNA REGIONÁLNÍHO KÓDU
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1 Když rádio vyhledá stanici TP, na obra-
zovce se zobrazí vyskakovací hlášení.

2 Zvolte "Continue" (Pokračovat).

: Je-li ve výbavě

OVLÁDÁNÍ ČASOVÉHO  
POSUNU (DAB)

■HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁ-
ŠENÍ

1 Zvolte .

Používání dotykové obrazovky

2 Zvolte  nebo  pro skok 
dopředu/dozadu o 10 sekund.

FUNKCE TA  
(DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ)

V okamžiku zahájení vysílání doprav-
ních informací tuner automaticky vy-
hledá stanici, která pravidelně vysílá 
dopravní informace a tuto stanici zač-
ne přijímat.

INFORMACE
● Když je TA nastaveno na zapnuto 

(S. 31), rádio začne vyhledávat stani-
ci TP.

● Když program skončí, obnoví se původ-
ní činnost.

Úroveň hlasitosti zvuku přijímaného do-
pravního hlášení je uložena v paměti.

Službu, kterou právě posloucháte, si 
můžete znovu poslechnout kdykoliv.
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

2
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SYSTÉM

Používání knoflíku ladění/posun

2 Otáčejte knoflíkem ladění/posun.

 Čas je možné nastavit v intervalech 10 se-
kund.

MOŽNOSTI RÁDIA

1 Zobrazte obrazovku ovládání FM rádia. 
(S. 25)

2 Zvolte .

3 Zvolte tlačítko, které má být nastaveno.

INFORMACE
●Časy, ve kterých je možné přehrávání, 

závisí na přenosové rychlosti stanice 
DAB, která má být nahrávána, množství 
paměti jednotky DAB a času, kdy začal 
příjem vysílání.

MOŽNOSTI FM RÁDIA

Č. Funkce

Zvolte pro volbu "By broadcaster" 
(Podle vysílače) nebo "Alphabetical" 
(Podle abecedy) pro pořadí seznamu 
stanic.

V okamžiku zahájení vysílání doprav-
ních informací tuner automaticky vy-
hledá stanici, která pravidelně vysílá 
dopravní informace a tuto stanici  
začne přijímat.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí automatic-
ké volby stanice poskytující dobrý pří-
jem, pokud se aktuální příjem zhorší

Zvolte pro přepnutí na vysílací stanici 
v rámci stejné lokální programové  
sítě.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí textové 
funkce FM rádia.

INFORMACE
● Aktuální nastavení každé položky je 

zobrazeno vedle ní.
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: Je-li ve výbavě
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2. OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1 Zobrazte obrazovku ovládání DAB. 
(S. 25)

2 Zvolte .

3 Zvolte tlačítko, které má být nastaveno.

MOŽNOSTI DAB

Č. Funkce

Zvolte pro aktualizaci seznamu DAB 
stanic.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí L-pásma  
v rozsahu ladění. Když je vypnuto, 
rozsah fyzických kanálů pro ladění je 
omezen na III. pásmo, kromě předvo-
leb. Když je zapnuto, rozsah fyzických 
kanálů pro ladění obsahuje III. pásmo 
a L-pásmo.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí automatic-
kého vyhledávání stanice, která pravi-
delně vysílá dopravní informace. 
Když je vyhledávání zapnuto a jsou 
přijímány dopravní informace, objeví 
se vyskakovací okno.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí automatic-
ké volby stanice poskytující dobrý pří-
jem, pokud se aktuální příjem zhorší

Volba zapnutí/vypnutí textové funkce 
DAB.
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2

A
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IO

SYSTÉM
3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

1. USB PAMĚŤ

PŘEHLED

Připojení USB paměti (S. 24)

Stiskněte tlačítko , abyste zobrazili obrazovku volby zdroje zvuku, pak zvolte 
"USB", abyste zobrazili obrazovku ovládání USB paměti.

■OVLÁDACÍ PANEL

Obrazovku ovládání USB paměti můžete zobrazit následujícími způsoby: 
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

■OVLÁDACÍ OBRAZOVKA
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

2

A
U

D
IO

SYSTÉM

Č. Funkce

Knoflík ladění/posun:
 Otáčejte pro volbu skladby.

Zvolte pro nastavení zvuku. (S. 121)

 Stiskněte pro volbu skladby.
 Stiskněte a držte pro rychlý posun vpřed/vzad.

Stiskněte pro zobrazení obrazovky volby režimu média.

Knoflík zapnutí-vypnutí/hlasitost:
 Otáčejte pro seřízení hlasitosti.
 Stiskněte pro zapnutí/vypnutí audiosystému.

Ukazuje průběh

Zvolte pro zobrazení obrazovky možností USB.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby možností prohlížení a pak zvolte požadovanou po-
ložku.

Zvolte pro nastavení náhodného přehrávání.

Zvolte pro nastavení opakování přehrávání. 

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby zdroje médií.

 Zobrazení přebalu alba
 Zvolte pro zobrazení seznamu skladeb.

Zvolte pro přepnutí mezi "USB1" a "USB2", když jsou připojena 2 zařízení USB paměti.

Zvolte pro přehrávání/pozastavení.
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● Neovládejte ovládací prvky přehrávače nebo nepřipojujte USB paměť během jízdy.

● Nenechávejte přenosný přehrávač ve vozidle. Zejména vysoké teploty uvnitř vozidla mo-
hou přenosný přehrávač poškodit.

● Nestlačujte nebo nevyvíjejte nadbytečný tlak na přenosný přehrávač při jeho připojování, 
protože tím můžete poškodit přenosný přehrávač nebo jeho konektor.

● Do této zásuvky nezasouvejte cizí předměty, protože tím můžete poškodit přenosný pře-
hrávač nebo jeho konektor.

● Pouze navigační systém: Tento systém podporuje zařízení MTP.

36

3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ

INFORMACE
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PŘEHRÁVÁNÍ USB PAMĚTI
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

2
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SYSTÉM

1 Zvolte .

 Každou volbou  se mění režim ná-
sledovně:
• opakovat skladbu  vypnuto

1 Zvolte .

 Každou volbou  se mění režim ná-
sledovně:
• náhodně  vypnuto

MOŽNOSTI USB PAMĚTI

1 Zobrazte obrazovku ovládání USB pa-
měti. (S. 33)

2 Zvolte .

3 Zvolte tlačítko, které má být nastaveno.

OPAKOVÁNÍ

Aktuálně poslouchaná skladba může 
být zopakována.

NÁHODNÉ POŘADÍ

Skladby mohou být voleny automatic-
ky a náhodně.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení seznamu skla-
deb.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby 
možností prohlížení a pak zvolte po-
žadovanou položku.

Zvolte pro obnovení přehrávání skla-
deb od začátku seznamu skladeb, 
když je dokončeno přehrávání po-
slední skladby na seznamu.

Zvolte pro nastavení náhodného pře-
hrávání.

Zvolte pro nastavení opakování pře-
hrávání skladby.
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

2. iPod

PŘEHLED

Připojení iPodu (S. 24)

Stiskněte tlačítko , abyste zobrazili obrazovku volby zdroje zvuku, pak zvolte 
"iPod", abyste zobrazili obrazovku ovládání iPodu.

■OVLÁDACÍ PANEL

Obrazovku ovládání iPodu můžete zobrazit následujícími způsoby: 
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ
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SYSTÉM

■OVLÁDACÍ OBRAZOVKA
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

Č. Funkce

Knoflík ladění/posun:
 Otáčejte pro volbu skladby.

Zvolte pro nastavení zvuku. (S. 121)

 Stiskněte pro volbu skladby. 
 Stiskněte a držte pro rychlý posun vpřed/vzad.

Stiskněte pro zobrazení obrazovky volby režimu média.

Knoflík zapnutí-vypnutí/hlasitost:
 Otáčejte pro seřízení hlasitosti.
 Stiskněte pro zapnutí/vypnutí audiosystému.

Ukazuje průběh

Zvolte pro zobrazení obrazovky možností iPod audio.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby možností prohlížení a pak zvolte požadovanou po-
ložku.

Zvolte pro nastavení náhodného přehrávání.

Zvolte pro nastavení opakování přehrávání.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby zdroje médií.

 Zobrazení přebalu alba
 Zvolte pro zobrazení seznamu skladeb.

Zvolte pro přepnutí mezi "iPod1" a "iPod2", když jsou připojeny 2 iPody.

Zvolte pro přehrávání/pozastavení.
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● Neovládejte ovládací prvky přehrávače nebo nepřipojujte iPod během jízdy.

● Nenechávejte přenosný přehrávač ve vozidle. Zejména vysoké teploty uvnitř vozidla mo-
hou přenosný přehrávač poškodit.

● Nestlačujte nebo nevyvíjejte nadbytečný tlak na přenosný přehrávač při jeho připojování, 
protože tím můžete poškodit přenosný přehrávač nebo jeho konektor.

● Do této zásuvky nezasouvejte cizí předměty, protože tím můžete poškodit přenosný pře-
hrávač nebo jeho konektor.

● Když je iPod připojen použitím originálního kabelu iPod, iPod zahájí dobíjení své baterie.
● V závislosti na iPodu a skladbách v iPodu se může zobrazovat přebal alba iPodu. Než se 

zobrazí přebal alba iPodu, může to chvíli trvat, a iPod nemusí fungovat, když probíhá 
zobrazování přebalu alba. Lze zobrazit pouze takový přebal alba iPodu, který je uložen 
ve formátu JPEG.

● Když je připojen iPod a zdroj zvuku je přepnut do režimu iPod, iPod začne přehrávat ze 
stejného místa, ve kterém byl naposled použit.

● V závislosti na iPodu, který je připojen do systému, určité funkce nemusí být dostupné.

41

3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

2

A
U

D
IO

SYSTÉM

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ

INFORMACE
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iPod AUDIO

42

3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

1 Zvolte .

 Každou volbou  se mění režim ná-
sledovně:
• opakovat skladbu  vypnuto

1 Zvolte .

 Každou volbou  se mění režim ná-
sledovně:
• náhodně  vypnuto

MOŽNOSTI iPod AUDIO

1 Zobrazte obrazovku ovládání iPodu. 
(S. 38)

2 Zvolte .

3 Zvolte tlačítko, které má být nastaveno.

OPAKOVÁNÍ

Aktuálně poslouchaná skladba může 
být zopakována.

NÁHODNÉ POŘADÍ

Skladby mohou být voleny automatic-
ky a náhodně.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení seznamu skla-
deb.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby 
možností prohlížení a pak zvolte po-
žadovanou položku.

Zvolte pro obnovení přehrávání skla-
deb od začátku seznamu skladeb, 
když je dokončeno přehrávání po-
slední skladby na seznamu.

Zvolte pro nastavení náhodného pře-
hrávání.

Zvolte pro nastavení opakování pře-
hrávání skladby.
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

2
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SYSTÉM

3. Bluetooth® AUDIO

PŘEHLED

Připojení zařízení Bluetooth® audio (S. 47)

Stiskněte tlačítko , abyste zobrazili obrazovku volby zdroje zvuku, pak zvolte 

"Bluetooth*", abyste zobrazili obrazovku ovládání Bluetooth®.

■OVLÁDACÍ PANEL

*: Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastněná Bluetooth SIG, Inc.

Systém Bluetooth® audio umožňuje uživatelům poslouchat hudbu přehrávanou 
z přenosného přehrávače přes reproduktory vozidla pomocí bezdrátové komuni-
kace.

Tento audiosystém podporuje Bluetooth®, bezdrátový datový systém schopný pře-
hrávat hudbu z přenosných zařízení bez kabelů. Pokud vaše zařízení nepodporuje 
Bluetooth®, systém Bluetooth® audio nebude fungovat.

Obrazovku ovládání Bluetooth® audio můžete zobrazit následujícími způsoby.
V závislosti na typu připojeného přenosného přehrávače nemusí být některé funk-
ce dostupné a/nebo obrazovka může vypadat jinak, než je uvedeno v této příručce.
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

■OVLÁDACÍ OBRAZOVKA
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ
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SYSTÉM

Č. Funkce

Knoflík ladění/posun:
 Otáčejte pro volbu skladby.

Zvolte pro nastavení zvuku. (S. 121)

 Stiskněte pro volbu skladby.
 Stiskněte a držte pro rychlý posun vpřed/vzad.

Stiskněte pro zobrazení obrazovky volby režimu média.

Knoflík zapnutí-vypnutí/hlasitost:
 Otáčejte pro seřízení hlasitosti.
 Stiskněte pro zapnutí/vypnutí audiosystému.

Ukazuje průběh

Zvolte pro zobrazení obrazovky možností Bluetooth® audio.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby možností prohlížení a pak zvolte požadovanou po-
ložku.

Zvolte pro nastavení náhodného přehrávání.

Zvolte pro nastavení opakování přehrávání.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby zdroje médií.

Zvolte pro přehrávání/pozastavení.
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● Neovládejte ovládací prvky přehrávače nebo se nepřipojujte k systému Bluetooth® audio 
během jízdy.

● Vaše jednotka audiosystému je vybavena Bluetooth® anténami. Lidé s implantabilními 
kardiostimulátory, kardiostimulátory pro resynchronizační terapii nebo implantabilními 
kardiovertery-defibrilátory by měli udržovat přiměřenou vzdálenost mezi sebou a Blue-
tooth® anténami. Radiové vlny mohou ovlivňovat činnost takových zařízení.

● Před použitím Bluetooth® zařízení by měli uživatelé jakýchkoliv zdravotních pomůcek, ji-
ných než jsou implantabilní kardiostimulátory, kardiostimulátory pro resynchronizační te-
rapii nebo implantabilní kardiovertery-defibrilátory, kontaktovat výrobce těchto pomůcek 
ohledně informací o jejich činnosti pod vlivem radiových vln. Radiové vlny by mohly mít 
neočekávaný vliv na činnost takových zdravotních pomůcek.

● Nenechávejte přenosný přehrávač ve vozidle. Zejména vysoké teploty uvnitř vozidla mo-
hou přenosný přehrávač poškodit.

● Za následujících podmínek tento systém nemusí fungovat:

● Při přehrávání Bluetooth® audio může připojení telefonu chvíli trvat.
● Ovládání přenosného přehrávače - viz příručka dodaná k přehrávači.
● Pokud je Bluetooth® zařízení odpojeno z důvodu slabého příjmu sítě Bluetooth®, když je 

spínač motoru v následujícím stavu, systém se automaticky opět připojí k přenosnému 
přehrávači.

Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování

Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování

● Pokud je Bluetooth® zařízení odpojeno pomocí jeho vypnutí, opětovné automatické při-
pojení nebude provedeno. Připojte přenosný přehrávač znovu manuálně.

● Informace o Bluetooth® zařízení je zaregistrována, když je přenosný přehrávač připojen 
k systému Bluetooth® audio. Když vozidlo prodáváte nebo likvidujete, odstraňte informa-
ce o Bluetooth® audio ze systému.

46

3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ

INFORMACE

• Bluetooth® zařízení je vypnuto.
• Bluetooth® zařízení není připojeno.
• Bluetooth® zařízení má vybitou baterii.

Spínač motoru je otočen do polohy "ACC" nebo "ON".

Spínač motoru je zapnut do režimu PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO.
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PŘIPOJENÍ Bluetooth®  
AUDIO
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ
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■POKUD NEBYLO PŘIPOJENO ŽÁD-
NÉ ZAŘÍZENÍ

Multimediální systém (S. 102)

Navigační systém (S. 109)

■PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ
Multimediální systém (S. 102)

Navigační systém (S. 109)

■VOLBA PŘIPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ
Multimediální systém (S. 106)

Navigační systém (S. 116)

Abyste mohli používat systém Blue-
tooth® audio, je nutné spárovat pře-
nosný přehrávač a připojit audio profil 
(A2DP) k systému.
Jakmile připojíte zařízení s audio profi-
lem (A2DP), můžete poslouchat vaši 
hudbu přes audiosystém vozidla.
Pokud jste ještě nepřipojili přenosný 
přehrávač s audio profilem (A2DP), 
musíte nejprve připojit přenosný pře-
hrávač s audio profilem (A2DP) podle 
následujících postupů. Připojte váš 
přenosný přehrávač s audio profilem 
(A2DP) poté, co jste vozidlo úplně za-
stavili.
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POSLECH Bluetooth® AUDIO
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

1 Zvolte .

 Každou volbou  se mění režim ná-
sledovně:
• opakovat skladbu  vypnuto

1 Zvolte .

 Každou volbou  se mění režim ná-
sledovně:
• náhodně  vypnuto

MOŽNOSTI Bluetooth®  
AUDIO

1 Zobrazte obrazovku ovládání Blue-
tooth®. (S. 43)

2 Zvolte .

3 Zvolte tlačítko, které má být nastaveno.

OPAKOVÁNÍ

Aktuálně poslouchaná skladba může 
být zopakována.

NÁHODNÉ POŘADÍ

Skladby mohou být voleny automatic-
ky a náhodně.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení seznamu skla-
deb.

Zvolte pro zobrazení obrazovky volby 
možností prohlížení a pak zvolte po-
žadovanou položku.

Zvolte pro obnovení přehrávání skla-
deb od začátku seznamu skladeb, 
když je dokončeno přehrávání po-
slední skladby na seznamu.

Zvolte pro nastavení náhodného pře-
hrávání.

Zvolte pro nastavení opakování pře-
hrávání skladby.
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3. OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

2

A
U

D
IO

SYSTÉM

INFORMACE
● Pokud přenosné zařízení podporuje 

AVRCP 1.4 a prohlížení, bude dostupný 
seznam titulů a prohlížení pro hudbu. 
(Pokud zařízení nepodporuje prohlíže-
ní, tyto položky menu budou zobrazeny 
šedě.)  
Zařízení s nižší výbavou tyto funkce ne-
podporují.  
U těchto zařízení bude zobrazen se-
znam titulů a prohlížení pro hudbu šedě.
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4. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUDIOSYSTÉMU

1. SPÍNAČE NA VOLANTU

Spínač ovládání hlasitosti

Některé části navigačního/multimediálního systému mohou být ovládány spínači
na volantu.

Č. Spínač

Spínač ovládání hlasitosti

Spínač " " " "

Spínač "MODE"

Režim Ovládání Funkce

Všechny Stisknout Zvýšení/snížení hlasitosti
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4. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUDIOSYSTÉMU
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Spínač " " " "

Spínač "MODE"

Režim Ovládání Funkce

AM/FM Rádio

Stisknout

Předvolené stanice nahoru/dolů (obrazovka ladění 
předvoleb)
Seznam stanic nahoru/dolů (obrazovka seznamu sta-
nic)
Vyhledávání nahoru/dolů (obrazovka manuálního la-
dění)

Stisknout 
a podržet

Nepřetržité vyhledávání nahoru/dolů (obrazovka ma-
nuálního ladění)

DAB

Stisknout

Předvolené stanice nahoru/dolů (obrazovka ladění 
předvoleb)
Seznam stanic nahoru/dolů (obrazovka seznamu sta-
nic)
Navigační systém
Vyhledávání služby nahoru/dolů (obrazovka manuál-
ního ladění)
Multimediální systém
Vyhledávání souborů nahoru/dolů (obrazovka manu-
álního ladění)

Stisknout 
a podržet

Multimediální systém
Nepřetržité vyhledávání souborů nahoru/dolů (obra-
zovka manuálního ladění)

USB, iPod, 
Bluetooth® audio

Stisknout Skladba nahoru/dolů

Stisknout 
a podržet Rychlý posun vpřed/vzad

Režim Ovládání Funkce

AM/FM rádio, 
DAB

Stisknout Změna audio režimů

Stisknout 
a podržet Ztlumení

USB, iPod, 
Bluetooth® audio

Stisknout Změna audio režimů

Stisknout 
a podržet Pauza
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1. PROVOZNÍ INFORMACE

PŘÍJEM ROZHLASOVÉHO 
VYSÍLÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

● Abyste zabránili poškození audiosystému:
• Buďte opatrní, abyste na audiosystém 

nerozlili nápoje.

INFORMACE
● Použití mobilního telefonu uvnitř vozidla 

nebo v jeho blízkosti může způsobit hluk 
z reproduktorů audiosystému, který po-
sloucháte. To však nesignalizuje poruchu.

Obvykle problém s příjmem rozhlaso-
vého vysílání neznamená, že je pro-
blém ve vašem rádiu  je to pouze 
normální důsledek podmínek vně vozi-
dla.
Například, blízké budovy a terén může 
rušit příjem FM. Elektrická vedení 
nebo telefonní dráty mohou rušit sig-
nály AM. A samozřejmě radiové signá-
ly mají omezený dosah a čím dále 
budete od vysílače, tím bude signál 
horší. Navíc se podmínky příjmu neu-
stále mění, protože se vaše vozidlo po-
hybuje.
Zde jsou uvedeny běžné problémy při 
příjmu, které pravděpodobně nesigna-
lizují problém ve vašem rádiu.
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Ztlumování a posouvání frekvence sta-
nic: Účinný dosah FM je obecně okolo 
40 km. Pokud jste mimo tento dosah, mů-
žete zaznamenat ztlumování nebo posou-
vání, které se zvětšuje se vzdáleností od 
vysílače. Jsou často doprovázeny zkresle-
ním.
Vícecestné šíření signálu: FM signály se 
odrážejí, což může způsobit, že dva signá-
ly dosáhnou vaší antény ve stejný oka-
mžik. Pokud se tak stane, signály se 
navzájem vyruší, což způsobí dočasné ko-
lísání nebo ztrátu příjmu.
Šumy a kolísání: K tomu dochází, když je 
signál blokován budovami, stromy nebo ji-
nými velkými předměty. Zvýšením úrovně 
basů můžete snížit šumy a kolísání.
Střídání stanic: Pokud je signál FM, který 
posloucháte, přerušen nebo slábne a je 
v blízkosti jiná silná stanice pásma FM, rá-
dio se může přeladit na druhou stanici, do-
kud se původní signál znovu nezlepší.

Ztlumování: Vysílání AM se odráží od 
horní vrstvy atmosféry  zvláště v noci. 
Tyto odražené signály mohou rušit signály 
přijímané přímo z rozhlasové stanice, což 
způsobuje, že zvuk rozhlasové stanice je 
střídavě silný a slabý.
Rušení stanice: Když odražený signál 
a signál přijímaný přímo z rozhlasové sta-
nice mají téměř stejné frekvence, mohou 
se navzájem rušit, což způsobí těžkosti při 
poslechu vysílání.
Šum: AM je lehce zasažitelné externími 
zdroji elektrického rušení, jako jsou vyso-
konapěťová vedení, osvětlení nebo elek-
trické motory. To má za následek šum.

FM AM
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 "Made for iPod" a "Made for iPhone" zna-
mená, že elektronické příslušenství bylo 
navrženo přímo pro připojení iPodu nebo 
iPhonu a bylo certifikováno výrobcem, že 
odpovídá standardům Apple.

Apple neodpovídá za činnost tohoto zaří-
zení nebo jeho shodu s bezpečnostními 
a regulačními standardy. Uvědomte si, že 
používání tohoto příslušenství s iPodem 
nebo iPhonem může ovlivnit výkon bez-
drátové sítě.

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano 
a iPod touch jsou obchodní značky Apple 
Inc., registrované v USA a jiných zemích. 
Lightning je registrovaná obchodní značka 
Apple, Inc.

 Konektor Lightning funguje s iPhone 5, 
iPod touch (5. generace) a iPod nano (7. 
generace).

 30pinový konektor funguje s iPhone 4S, 
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,
iPod touch (1. až 4. generace), iPod 
classic (kromě 5. generace) a iPod nano 
(1., 3., 4., 5. a 6. generace).

 USB funguje s iPhone 5, iPhone 4S, 
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,
iPod touch (1. až 5. generace), iPod 
classic (kromě 5. generace) a iPod nano 
(1., 3., 4., 5., 6. a 7. generace).

Následující zařízení iPod®, iPod nano®, 
iPod classic®, iPod touch® a iPhone® mo-
hou být použita s tímto systémem.
Vyrobeno pro

• iPod touch (5. generace)
• iPod touch (4. generace)
• iPod touch (3. generace)
• iPod touch (2. generace)
• iPod touch (1. generace)
• iPod classic (kromě 5. generace)
• iPod nano (7. generace)
• iPod nano (6. generace)
• iPod nano (5. generace)
• iPod nano (4. generace)
• iPod nano (3. generace)
• iPod nano (1. generace)
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

V závislosti na rozdílech mezi modely 
nebo verzích softwaru atd., některé mode-
ly mohou být s tímto systémem nekompa-
tibilní.

KOMPATIBILNÍ MODELY
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■KOMPATIBILNÍ USB ZAŘÍZENÍ

■KOMPATIBILNÍ KOMPRIMOVANÉ 
SOUBORY

■ODPOVÍDAJÍCÍ VZORKOVACÍ FRE-
KVENCE

■ODPOVÍDAJÍCÍ PŘENOSOVÉ RYCH-
LOSTI

(Variable Bit Rate (VBR) kompatibilní)

Formáty komunikace 
USB

USB 2.0 HS  
(480 Mbps) a FS 
(12 Mbps)

Formáty souborů FAT 16/32

Odpovídající třída Mass storage class

Položka USB

Kompatibilní formát 
souboru MP3/WMA/AAC

Složky v zařízení Maximálně 
3 000

Soubory v zařízení Maximálně 
9 999

Soubory na složku Maximálně 
255

Typ souboru Frekvence (kHz)

Soubory MP3: 
MPEG 1 LAYER 3 32/44.1/48

Soubory MP3: 
MPEG 2 LSF LAYER 3 16/22.05/24

Soubory WMA: 
Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2) 32/44.1/48

Soubory AAC: 
MPEG4/AAC-LC

11.025/12/16/ 
22.05/24/32/ 
44.1/48

Typ souboru Přenosová 
rychlost (kbps)

Soubory MP3: 
MPEG 1 LAYER 3 32 - 320

Soubory MP3: 
MPEG 2 LSF LAYER 3 8 - 160

Soubory WMA: 
Ver. 7, 8 CBR 48 - 192 

Soubory WMA: 
Ver. 9 (9.1/9.2) CBR 48 - 320

Soubory AAC: 
MPEG4/AAC-LC 16 - 320
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 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Win-
dows Media Audio) a AAC (Advanced 
Audio Coding) jsou standardy komprese 
zvuku.

 Tento systém může přehrávat soubory 
MP3/WMA/AAC na USB paměti.

 Když pojmenováváte soubor MP3/WMA/ 
AAC, uveďte odpovídající příponu soubo-
ru (.mp3/.wma/.m4a). 

 Tento systém přehrává soubory s přípona-
mi souboru .mp3/.wma/.m4a jako soubo-
ry MP3/WMA/AAC. Abyste zamezili šumu 
a poruchám, používejte odpovídající pří-
ponu souboru.

 Soubory MP3 jsou kompatibilní s formáty 
ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 a Ver. 
2.3. V jiných formátech nemůže tento sys-
tém zobrazit název alba, název skladby 
a jméno interpreta.

 Soubory WMA/AAC mohou obsahovat 
WMA/AAC tag, který je používán stejným 
způsobem jako ID3 tag. WMA/AAC tagy 
obsahují informace, např. název skladby 
a jméno interpreta.

 Funkce zvýraznění je účinná pouze tehdy, 
pokud jsou přehrávány soubory MP3/ 
WMA nahrané při 32, 44.1 a 48 kHz.

 Tento systém může přehrávat soubory 
AAC kódované pomocí iTunes.

 Kvalita zvuku souborů MP3/WMA je obec-
ně lepší při vyšších přenosových rychlos-
tech. Abyste dosáhli přijatelné úrovně 
kvality zvuku, je doporučeno používat 
soubory vytvořené přenosovou rychlostí 
minimálně 128 kbps.

 Playlisty m3u nejsou kompatibilní s pře-
hrávačem CD.

 Formáty MP3i (MP3 interactive) 
a MP3PRO nejsou kompatibilní s tímto 
audio přehrávačem.

 Přehrávač je kompatibilní s VBR (proměn-
livá přenosová rychlost).

 Když přehráváte soubory nahrané jako 
soubory VBR (proměnlivá přenosová 
rychlost), čas přehrávání nebude správně 
zobrazen, pokud použijete rychlý posun 
vpřed nebo vzad.

 Není možné prohlížet složky, které neob-
sahují soubory MP3/WMA/AAC.

 Mohou být přehrávány soubory MP3/ 
WMA/AAC až do 8 úrovní složek. U disků 
s větším množstvím úrovní složek však 
může dojít ke zpoždění začátku přehrává-
ní. Z toho důvodu doporučujeme nepouží-
vat více než 2 úrovně složek.

 Pořadí se mění v závislosti na osobním 
počítači a kódovacím softwaru MP3/ 
WMA/AAC, který používáte.
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 Toto je metoda vložení informací o sklad-
bě do souboru MP3. Tato vložená informa-
ce může obsahovat název skladby, jméno 
interpreta, název alba, hudební žánr, rok 
uvedení, komentáře, přebal alba a další 
data. Obsah může být volně upravován 
použitím softwaru s funkcemi úprav ID3 
tagů. Ačkoliv jsou tagy omezeny počtem 
znaků, informace může být prohlížena, 
když je skladba přehrávána.

 Soubory WMA mohou obsahovat WMA 
tag, který je používán stejným způsobem 
jako ID3 tag. WMA tagy obsahují informa-
ce, např. název skladby, jméno interpreta.

 Seznamy skladeb vytvořené softwarem 
"WINAMP" mají příponu souboru sezna-
mu skladeb (.m3u).

 MP3 je standard komprese zvuku daný 
pracovní skupinou (MPEG) při ISO (Inter-
national Standard Organization). MP3 
komprimuje zvuková data až na přibližně 
1/10 velikosti konvenčních CD.

WMA (Windows Media Audio) je formát 
komprese zvuku vyvinutý společností 
Microsoft®. Komprimuje soubory na menší 
velikost než MP3 soubory. Dekódovací for-
máty pro soubory WMA jsou Ver. 7, 8, a 9.

 This product is protected by certain intel-
lectual property rights of Microsoft Corpo-
ration and third parties. Use or distribution 
of such technology outside of this product 
is prohibited without a license from Micro-
soft or an authorized Microsoft subsidiary 
and third parties.

AAC je zkratka pro Advanced Audio Coding
a odkazuje na technický standard kompre-
se zvuku používaný s MPEG2 a MPEG4.

ID3 TAG

WMA TAG

m3u

MP3

WMA

AAC
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1. VOLÁNÍ Bluetooth®  
TELEFONEM ..............................  71

POMOCÍ VYTÁČENÍ .............................  71
POMOCÍ SEZNAMU KONTAKTŮ .........  72
POMOCÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU ... 72
POMOCÍ SEZNAMŮ VOLÁNÍ................  73
VOLÁNÍ POUŽITÍM KRÁTKÉ ZPRÁVY..  74
POMOCÍ VOLÁNÍ OBJEKTU ZÁJMU 

(POI*) ..................................................  74
VOLBOU OBRAZOVKOVÉHO  

TLAČÍTKA SOS...................................  75

2. PŘÍJEM VOLÁNÍ NA Bluetooth® 
TELEFON....................................  76

3. HOVOR Bluetooth®  
TELEFONEM ..............................  77

POSÍLÁNÍ TÓNŮ ...................................  78
VYTÁČENÍ DRUHÉHO ČÍSLA ..............  79
SEŘÍZENÍ HLASITOSTI PŘÍJMU ..........  80

1. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV......  81
PŘÍJEM KRÁTKÉ ZPRÁVY ..................  81
PROHLÍŽENÍ PŘIJATÝCH KRÁTKÝCH 

ZPRÁV................................................  81
PROHLÍŽENÍ ODESLANÝCH  

KRÁTKÝCH ZPRÁV ...........................  82
POSÍLÁNÍ NOVÉ KRÁTKÉ ZPRÁVY....  83

1. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ....................  86

2 OVLÁDÁNÍ TELEFONU 3 FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV

4 CO DĚLAT, KDYŽ...

SYSTÉM Bluetooth® HANDS-FREE

Některé funkce nelze ovládat během jízdy.
*: Point of Interest (Objekt zájmu)
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1. STRUČNÝ PŘEHLED

■OBRAZOVKA MENU "Phone"

Stisknutím tlačítka  bude umožněn přístup na obrazovku menu "Phone" (Tele-
fon).

Při každém stisknutí tlačítka  se obrazovka přepíná mezi obrazovkou menu 
"Phone" a obrazovkou menu "Extras"/"Toyota online".

Když stisknete tlačítko , vrátí se naposled zobrazená obrazovka.

Pro zobrazení obrazovky menu "Phone"zvolte .
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Č. Funkce Strana

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Dial" (Vytočit).
Vytočením čísla může být provedeno volání. 71

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Contacts" (Kontakty).
Může být zvolen a volán údaj ze seznamu kontaktů na obrazovce "Stored" 
(Uložené) a "Phone book" (Telefonní seznam).

72

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Call lists" (Seznamy volání).
Může být zvolen a volán údaj ze seznamu zmeškaného, přijatého nebo 
vytočeného volání.

73

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Messages" (Zprávy).
Může být zobrazen seznam přijatých a odeslaných krátkých zpráv a menu 
pro vytvoření nových krátkých zpráv.

81

Zvolte odpovídající ikonu pro přepnutí na obrazovku "Dial", "Contacts", 
"Call lists" nebo "Messages". 
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■OBRAZOVKA "Dial"

 Tato obrazovka může být zobrazena volbou 

 na jakékoliv z obrazovek telefonu.

■OBRAZOVKA "Contacts"

 Tato obrazovka může být zobrazena volbou 

 na jakékoliv z obrazovek telefonu.

■OBRAZOVKA "Call lists"

 Tato obrazovka může být zobrazena volbou 

 na jakékoliv z obrazovek telefonu.

■OBRAZOVKA "Messages"

 Tato obrazovka může být zobrazena volbou 

 na jakékoliv z obrazovek telefonu.

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 62  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



63

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

3

SYSTÉM
 B

luetooth
® H

A
N

D
S-FR

EE

2. HANDS-FREE SYSTÉM

Systém Bluetooth® hands-free vám 
umožňuje volat nebo přijímat volání 
bez sejmutí rukou z volantu pomocí 
spojení s vaším mobilním telefonem.

Tento systém podporuje Bluetooth®. 
Bluetooth® je bezdrátový datový sys-
tém, pomocí kterého můžete volat bez 
propojení vašeho mobilního telefonu 
kabelem nebo jeho umístění do držáku.
V této kapitole je vysvětlen postup 
ovládání tohoto systému.

VÝSTRAHA

● Používejte mobilní telefon nebo připojte 
Bluetooth® telefon pouze tehdy, pokud 
je to bezpečné a legální.

● Vaše jednotka audiosystému je vybavena
Bluetooth® anténami. Lidé s implantabil-
ními kardiostimulátory, kardiostimulátory
pro resynchronizační terapii nebo im-
plantabilními kardiovertery-defibrilátory 
by měli udržovat přiměřenou vzdálenost 
mezi sebou a Bluetooth® anténami. Ra-
diové vlny mohou ovlivňovat činnost ta-
kových zařízení.

● Před použitím Bluetooth® zařízení by 
měli uživatelé jakýchkoliv zdravotních 
pomůcek, jiných než jsou implantabilní 
kardiostimulátory, kardiostimulátory pro 
resynchronizační terapii nebo implanta-
bilní kardiovertery-defibrilátory, kontak-
tovat výrobce těchto pomůcek ohledně 
informací o jejich činnosti pod vlivem ra-
diových vln. Radiové vlny by mohly mít 
neočekávaný vliv na činnost takových 
zdravotních pomůcek.

UPOZORNĚNÍ

● Nenechávejte svůj mobilní telefon ve vo-
zidle. Teplota uvnitř se může zvýšit na 
úroveň, která by mohla telefon poškodit.

INFORMACE
● Pokud váš mobilní telefon nepodporuje 

Bluetooth®, tento systém nebude fungo-
vat.

● Za následujících podmínek systém ne-
musí fungovat:
• Mobilní telefon je vypnutý.
• Aktuální poloha je mimo komunikační 

oblast.
• Mobilní telefon není připojen.
• Baterie mobilního telefonu je vybitá.

● Když používáte Bluetooth® audio 
a hands-free současně, mohou nastat 
následující problémy.
• Připojení Bluetooth® může být přeru-

šeno.
• Při přehrávání Bluetooth® audio může 

být slyšet šum.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

Spínač na volantu

Spínač ovládání hlasitosti 
 Stiskněte stranu "+" pro zvýšení hlasitosti.
 Stiskněte stranu "-" pro snížení hlasitosti.

Spínač zavěšení

Spínač vyvěšení

Mikrofon

Stisknutím telefonního spínače může-
te přijmout volání nebo zavěsit bez se-
jmutí vašich rukou z volantu.

Když hovoříte telefonem, používá se 
mikrofon.

INFORMACE
● Přijímaný hlas bude slyšet z předních 

reproduktorů. Během volání telefonem 
bude audiosystém ztlumen.

● S druhými volajícími hovořte do telefonu 
střídavě. Když budete hovořit současně, 
vzájemně se neuslyšíte. (To není poru-
cha.)

● Mějte hlasitost příchozího hlasu nízko. 
Jinak uslyšíte ozvěnu a přijímaný hlas 
bude slyšet mimo vozidlo. Když mluvíte 
do telefonu, mluvte jasně směrem k mik-
rofonu.

● V následujících situacích vás na druhé 
straně telefonu nemusí být slyšet.
• Jedete po nezpevněné silnici. (Z důvo-

du dopravního hluku.)
• Jedete vysokou rychlostí.
• Je otevřené okno.
• Větrací otvory klimatizace jsou natoče-

ny směrem na mikrofon.
• Zvuk ventilátoru klimatizace je hlasitý.
• Vyskytne se efekt ze sítě mobilního te-

lefonu.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM
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 Pro každý zaregistrovaný telefon se uklá-
dají následující údaje. Když je připojen jiný 
telefon, nemůžete číst registrované údaje.
• Údaje telefonního seznamu
• Údaje historie volání  V systému můžete inicializovat následující 

údaje.
• Údaje telefonního seznamu
• Údaje historie volání
• Nastavení hlasitosti
• Nastavení Bluetooth®

• Všechna nastavení telefonu
• Šablona krátkých zpráv

INFORMACE
● Když telefon vymažete, výše uvedené 

údaje budou také vymazány.

KDYŽ VOZIDLO PRODÁVÁTE

Když používáte hands-free systém, je 
zaregistrováno velké množství osob-
ních údajů. Když vozidlo prodáváte, 
inicializujte vaše údaje. (S. 98)

INFORMACE
● Jakmile jsou údaje inicializovány, všech-

ny osobní údaje budou vymazány. Dá-
vejte velký pozor, když inicializujete 
údaje.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

1 Stiskněte tlačítko .

2 Zvolte "Yes" (Ano).

 Tato obrazovka může být zobrazena stisk-
nutím spínače  na volantu.

3 Proveďte kroky "PÁROVÁNÍ Bluetooth®

ZAŘÍZENÍ". (S. 102, 109)

Abyste mohli používat hands-free sys-
tém, je nutné spárovat telefon a připojit 
profil telefonu (HFP) k systému.
Jakmile byl připojen profil, mohou být 
prováděna hands-free volání.
Pokud jste ještě nepřipojili žádné Blue-
tooth® telefony s telefonním profilem 
(HFP), musíte nejprve připojit váš tele-
fon s telefonním profilem (HFP) podle 
následujícího postupu. Připojte váš 
Bluetooth® telefon s telefonním profi-
lem (HFP) poté, co jste vozidlo úplně 
zastavili.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM
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3. REGISTRACE ÚDAJE

REGISTRACE NOVÉHO  
ÚDAJE

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Stored" (Uložené).

3 Zvolte "Create new entry" (Vytvořit 
nový údaj).

4 Zvolte jeden ze 4 typů telefonu ( , 

,  nebo ) a zadejte 
číslo. 

 Můžete zadat jedno telefonní číslo pro kaž-
dý typ telefonu.

5 Zvolte .

6 Zadejte název údaje a pak zvolte 
"OK".

7 Zkontrolujte, že údaj je zaregistrován 
v seznamu "Stored" (Uložené).

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon). (S. 60)

2 Zvolte "Dial".

3 Zadejte čísla.

4 Zvolte .

5 Proveďte kroky "REGISTRACE Z OB-
RAZOVKY "Contacts"" od "KROK 6". 
(S. 67)

V tomto systému může být zaregistro-
váno až 200 čísel.

REGISTRACE Z OBRAZOVKY 
"Contacts"

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 69)

REGISTRACE Z OBRAZOVKY 
"Dial"

INFORMACE

● Typ telefonu je zaregistrován jako .
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

1 Vyhledejte údaj pomocí "Phone book" 
(Telefonní seznam). S. 72)

2 Zvolte  pro požadovanou položku.

3 Zvolte "Add to stored contacts" (Při-
dat k uloženým kontaktům).

4 Proveďte kroky "REGISTRACE Z OB-
RAZOVKY "Contacts"" od "KROK 6". 
(S. 67)

1 Vyhledejte údaj pomocí "Call lists" (Se-
znamy volání). (S. 73)

2 Zvolte  vedle požadované po-
ložky.

3 Proveďte kroky "REGISTRACE Z OB-
RAZOVKY "Contacts"" od "KROK 6". 
(S. 67)

: Pouze navigační systém

REGISTRACE Z OBRAZOVKY 
"Phone book"

INFORMACE

● Typ telefonu je zaregistrován jako .
● Pouze navigační systém: Pokud kontakt 

obsahuje adresu a telefonní číslo, ty bu-
dou uloženy v seznamu "Stored" (Ulože-
né) na obrazovce "My destinations" 
a obrazovce "Contacts". (S. 67, 181)

REGISTRACE Z OBRAZOVKY 
"Call lists"

INFORMACE

● Typ telefonu je zaregistrován jako .

REGISTRACE Z EXTERNÍHO 
ZAŘÍZENÍ

Do tohoto systému mohou být z USB 
paměti přeneseny údaje formátu 
"vCard". Přenesené adresy a čísla bu-
dou uloženy v seznamu "Stored" (Ulo-
žené) na obrazovce "My destinations" 
a obrazovce "Contacts". (S. 67, 181)
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM
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1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Stored" (Uložené) 
nebo záložku "Phone book" (Telefon-
ní seznam).

3 Zvolte  vedle požadovaného 
údaje.

Obrazovka možností údaje seznamu 
"Stored"

Obrazovka možností údaje seznamu 
"Phone book"

Detailní informace o údajích v sezna-
mu mohou být zobrazeny nebo edito-
vány.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení detailů informací 
o údaji.
 Zvolte požadovaný údaj, abyste mu 

zavolali.

Zvolte pro změnu jména údaje.  
( S. 70)

Zvolte pro editaci telefonních čísel.  
( S. 70)

Zvolte pro vymazání údaje.

Zvolte pro vymazání všech údajů.

Zvolte pro registraci údaje v seznamu 
"Stored" (Uložené) na obrazovce "My 
destinations" (pouze navigační sys-
tém) a obrazovce "Contacts".  
( S. 68, 181)
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

1 Zvolte "Rename" (Přejmenovat).

2 Zadejte název údaje a pak zvolte "OK".

1 Zvolte "Edit phone numbers"(Edito-
vat telefonní čísla).

2 Zvolte jeden ze 4 typů telefonu a zadej-

te číslo a pak .

: Pouze navigační systém

ODESLÁNÍ ULOŽENÝCH 
KONTAKTŮ DO USB PAMĚTI

ZMĚNA NÁZVU ÚDAJE

EDITACE TELEFONNÍCH ČÍSEL

INFORMACE
● Pokud je editován údaj, který je přene-

sen z mobilního telefonu, změna se pro-
mítne do údaje v seznamu "Stored" na 
obrazovce "My destinations" (pouze na-
vigační systém) a obrazovce "Contacts". 
(S. 67, 181)

Údaje v seznamu "Stored" na obrazov-
ce "My destinations" a obrazovce 
"Contacts" mohou být přeneseny do 
USB paměti. (S. 190)
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

1. VOLÁNÍ Bluetooth® TELEFONEM

POMOCÍ VYTÁČENÍ

: Pouze navigační systém

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Dial" (Vytočit).  
(S. 60)

2 Zadejte telefonní číslo.

3 Zvolte .

4 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

Po připojení Bluetooth® telefonu může 
být uskutečněno volání použitím 
hands-free systému.

Jak uskutečnit volání Strana

Pomocí vytáčení 71

Pomocí seznamu kontaktů 72

Pomocí telefonního seznamu 72

Pomocí seznamů volání 73

Použitím krátké zprávy 74

Pomocí volání objektu zájmu 74

Volbou obrazovkového tlačítka 
SOS 75

Použitím Toyota Eurocare 212

INFORMACE
● V závislosti na typu připojeného Blue-

tooth® telefonu může být nezbytné pro-
vést další kroky na telefonu.

● Když je zvoleno "Dial", naposled volané 

číslo se zobrazí šedě. Zvolte  pro 
opětovné vytočení čísla.

● Pouze navigační systém: Zvolte "0/+"
pro zadání "0". Zvolte a držte pro zadání 
"+" u mezinárodních volání.

● Když je dole zobrazena ikona zmeška-
ných volání nebo ikona nové krátké 
zprávy, volbou ikony se zobrazí seznam.

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 71  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



POMOCÍ SEZNAMU  
KONTAKTŮ

72

2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Stored" (Uložené). 

3 Zvolte požadovaný údaj.

 Pokud jsou 2 nebo více telefonních čísel, 
zvolte požadované číslo v seznamu.

4 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

POMOCÍ TELEFONNÍHO  
SEZNAMU

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Phone book" (Tele-
fonní seznam). 

3 Zvolte požadovaný údaj.

 Pokud jsou 2 nebo více telefonních čísel, 
zvolte požadované číslo v seznamu.

"Search contact" (Vyhledat kontakt): 
Zvolte pro vyhledání pomocí jména kon-
taktu.

4 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

Pro použití této funkce je nezbytné za-
registrovat údaj. (S. 67)

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 69)

Volání může být uskutečněno použitím 
údaje telefonního seznamu připojené-
ho mobilního telefonu. Telefonní se-
znam se mění v závislosti na 
připojeném telefonu.

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 69)
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU
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1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" 
(Telefon) a zvolte "Call lists" (Sezna-
my volání). (S. 60)

2 Zvolte požadovanou záložku.

 Stav volání je zobrazen pomocí následují-
cích ikon.

: Zmeškaná

: Přijatá

: Vytočená

INFORMACE
● Když je telefon připojen poprvé, jeho te-

lefonní seznam musí být stažen. Pokud 
nemůže být telefonní seznam stažen, 
zobrazí se vyskakovací okno.

● Pokud kontakt nemá uložené telefonní 
číslo, údaj bude tlumený.

● Telefonní seznam může být aktualizo-
ván. (S. 120)

Každý seznam volání (zmeškaných, 
přijatých a vytočených) obsahuje až 15 
údajů.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení všech čísel.

Zvolte pro zobrazení zmeškaných vo-
lání.

Zvolte pro zobrazení přijatých volání.

Zvolte pro zobrazení vytočených čí-
sel.
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

3 Zvolte požadovaný údaj.

4 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

VOLÁNÍ POUŽITÍM KRÁTKÉ 
ZPRÁVY

1 Zvolte "Call sender" (Volat odesilateli).

2 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

: Pouze navigační systém

POMOCÍ VOLÁNÍ OBJEKTU 
ZÁJMU

1 Zvolte .

2 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

 Když je zvoleno , údaj je zaregist-
rován v seznamu "Stored" (Uložené) na 
obrazovce "Contacts". (S. 68)

Volání může být uskutečněno použitím 
telefonního čísla odesilatele krátké 
zprávy. (S. 81)

Volání může být uskutečněno použitím 
objektu zájmu, když jsou jeho detaily 
zobrazeny na obrazovce.  
(S. 155, 162)
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TLAČÍTKA SOS
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU
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1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" 
(Telefon) a zvolte "Dial" (Vytočit). 
(S. 60)

2 Zvolte "SOS".

3 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

4 Zobrazí se následující obrazovka.

 V levém horním rohu obrazovky se zobra-
zí zeměpisné souřadnice aktuální polohy.

 Když se na obrazovce objeví "...", zvolte 
pro zobrazení následujících podrobností 
o poloze. 
Na dálnicích: Číslo dálnice, směr jízdy 
a příští výjezd. 
Na ostatních silnicích: Informace o adrese. 
Každou volbou "..." se obrazovka přepíná 
mezi zeměpisnými souřadnicemi a po-
drobnostmi o poloze.

PODPORA TÍSŇOVÉHO  
VOLÁNÍ 112

Tato funkce se používá pro uskutečně-
ní tísňového volání 112 volbou tlačítka.
Tato funkce není dostupná, když není 
připojen hands-free systém.
Toto volání může být uskutečněno 
v zemi, kde je služba tísňového volání 
112 dostupná.
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

2. PŘÍJEM VOLÁNÍ NA Bluetooth® TELEFON

1 Stiskněte spínač  na volantu.

"Accept" (Přijmout): Zvolte pro hovor tele-
fonem.
"Reject" (Odmítnout): Zvolte pro odmítnu-
tí volání. 
 Vzhled obrazovky příchozího volání se 

může lišit v závislosti na dostupných infor-
macích z připojeného telefonu.

 Stisknutím spínače  na volantu můžete 
také volání odmítnout.

 Hlasitost vyzváněcího tónu může být seří-
zena otáčením knoflíku zapnutí-vypnutí/
hlasitost.

2 Zobrazí se následující obrazovka.

Jednotlivé volání

 Podrobnosti o této obrazovce: S. 77

Čekající volání

 První volání je přidrženo a informace o vo-
lajícím bude ztlumena.

 Podrobnosti o této obrazovce: S. 77

Když je přijímáno volání, zobrazí se 
tato obrazovka a zazní zvuk.

INFORMACE
● Při mezinárodních telefonních voláních 

se jméno druhé strany nemusí správně 
zobrazit, v závislosti na typu mobilního 
telefonu, který máte.

● Může být také nastaven vyzváněcí tón 
a hlasitost vyzváněcího tónu. (S. 120)

● Pouze navigační systém: Na obrazovce 
se zobrazí obrázek kontaktu, pokud je 
dostupný obrázek z telefonu. V případě, 
že není dostupný žádný obrázek kontak-
tu, zobrazí se vzorový obrázek.
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

3

SYSTÉM
 B

luetooth
® H

A
N

D
S-FR

EE

3. HOVOR Bluetooth® TELEFONEM

Jednotlivé volání

Čekající volání

Když hovoříte Bluetooth® telefonem, 
zobrazí se obrazovka telefonní konver-
zace. Na této obrazovce mohou být 
provedeny níže popsané činnosti.

Č. Funkce

Zvolte pro zavěšení telefonu.
 Pro zavěšení telefonu může být 

také stisknut spínač  na volantu.

Zvolte pro vytočení druhého čísla. 
(S. 79)

Zvolte pro odeslání tónu. (S. 78)

Zvolte pro přidržení volání. Pro zruše-
ní této funkce zvolte "Continue" (Po-
kračovat).

Zvolte pro přenesení volání. Zvolte 
"Transfer" (Přenést) pro přepnutí  
z hands-free volání na volání mobil-
ním telefonem. Zvolte "Hands-free" 
pro přepnutí z volání mobilním telefo-
nem na hands-free volání.

Zobrazí se informace o druhé straně. 
Zde zobrazené informace se mohou 
lišit v závislosti na dostupných infor-
macích z vašeho telefonu.

Zobrazuje se délka volání.

Zvolte pro ztlumení vašeho hlasu 
před druhou stranou. Ikona bude bě-
hem režimu ztlumení zvýrazněna. Pro 
zrušení ztlumení vašeho hlasu zvolte 
tuto ikonu znovu.

Zvolte pro přepnutí volajících stran.

Zvolte pro přepnutí na konferenční 
volání.
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

1 Zvolte "Keypad" (Klávesnice).

2 Zadejte čísla.

 Pro návrat předchozí obrazovky zvolte 

.

INFORMACE
● Když přepínáte volání z mobilního tele-

fonu na volání hands-free, zobrazí se 
obrazovka hands-free a volání můžete 
ovládat na obrazovce.

● V závislosti na typu připojeného mobilního
telefonu může být připojení Bluetooth®

zrušeno, když je volání přeneseno na 
mobilní telefon.

● Způsoby přenosu budou rozdílné v zá-
vislosti na typu mobilního telefonu, který 
máte.

● Ovládání mobilního telefonu - viz příruč-
ka dodaná k vašemu mobilnímu telefonu.
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

3

SYSTÉM
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® H

A
N

D
S-FR

EE

1 Zvolte "Dial".

2 Zvolte požadovaný způsob volání.

Když je zvoleno "Dial number" (Vytočit 
číslo)

3 Zadejte číslo a pak zvolte .

Když je zvoleno "Dial from contacts"
(Vytočit z kontaktů)

3 Zvolte požadovaný seznam a pak zvol-
te požadovaný údaj.

Když je zvoleno "Dial from call lists"
(Vytočit ze seznamů volání)

3 Zvolte požadovaný seznam a pak zvol-
te požadovaný údaj.

4 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka spojení.

 Pro zrušení volání zvolte "End call"
(Ukončit volání).

5 Když bylo uskutečněno nové volání, 
zobrazí se následující obrazovka.

 První volání je přidrženo a informace o vo-
lajícím bude ztlumena.

 Informace o druhém volání je zobrazena 
pod informací o prvním volání.
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2. OVLÁDÁNÍ TELEFONU

■PŘEPNUTÍ VOLAJÍCÍCH

1 Zvolte "Swap calls" (Přepnout volání).
 Každou volbou "Swap calls" bude přep-

nuta volající strana, která je přidržena.
Další volající stranu je možné přepnout 

také volbou obrázku požadované strany 
(pouze navigační systém) nebo stisknu-
tím spínače  na volantu.

■PŘEPNUTÍ NA KONFERENČNÍ VO-
LÁNÍ

1 Zvolte "Link calls" (Připojit volání).

SEŘÍZENÍ HLASITOSTI  
PŘÍJMU

1 Otáčejte knoflíkem zapnutí-vypnutí/
hlasitost pro seřízení hlasitosti hlasu 
druhé strany.

INFORMACE
●Činnost při přerušení volání se může lišit 

v závislosti na vaší telefonní společnosti 
a mobilním telefonu.

INFORMACE
● Hlasitost příjmu může být seřízena také 

použitím spínače ovládání hlasitosti na 
volantu.
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3. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV

1. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV

PŘÍJEM KRÁTKÉ ZPRÁVY

1 Zvolte "Show" (Ukázat) pro prohlížení 
krátké zprávy.

2 Zkontrolujte, že je zpráva zobrazena.

PROHLÍŽENÍ PŘIJATÝCH 
KRÁTKÝCH ZPRÁV

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Messages" (Zprávy). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Inbox" (Doručené). 

3 Zvolte požadovanou krátkou zprávu.

 Stav zprávy je zobrazen pomocí následují-
cích ikon.

: Přečtená zpráva

: Nepřečtená zpráva

4 Zkontrolujte, že je zpráva zobrazena.

Použitím tohoto systému mohou být 
z připojeného Bluetooth® telefonu pře-
poslány přijaté krátké zprávy, můžete 
je prohlížet a odpovědět na ně.
V závislosti na typu připojeného Blue-
tooth® telefonu nemusí být přijaté krát-
ké zprávy přeneseny do doručených 
zpráv.
Pokud telefon nepodporuje funkci krát-
kých zpráv, tato funkce nemůže být po-
užita.

Když je přijata nová krátká zpráva, na 
obrazovce se zobrazí vyskakovací okno.

INFORMACE
● Tuto funkci je možné zapnout nebo vy-

pnout. (S. 120) Č. Funkce

Zvolte pro volání odesilateli.

Zvolte pro odpověď na krátkou zprávu 
pomocí volného textu.

Zvolte pro odpověď na krátkou zprávu 
pomocí šablony.
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3. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV

1 Zvolte "Reply free text" (Odpovědět 
volným textem) nebo "Reply tem-
plate" (Odpovědět šablonou).

 Když je zvoleno "Reply template", zvolte 
požadovanou šablonu.

2 Zadejte zprávu a pak zvolte "OK".
 Krátká zpráva bude odeslána.

PROHLÍŽENÍ ODESLANÝCH 
KRÁTKÝCH ZPRÁV

1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Messages" (Zprávy). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Sent" (Odeslané). 

3 Zvolte požadovanou krátkou zprávu.

 Pouze navigační systém: Stav zprávy je 
zobrazen pomocí následujících ikon.

: Odeslání úspěšné

: Odeslání selhalo

: Posílání

4 Zkontrolujte, že je zpráva zobrazena.

"Re-send" (Opětovné poslání) (Pouze na-
vigační systém):  
Zvolte pro opětovné odeslání zprávy. 
"Re-send" se zobrazí, pokud odeslání 
textové zprávy selhalo. 

ODPOVĚĎ NA KRÁTKOU 
ZPRÁVU

INFORMACE
● Funkce "Reply free text" není dostupná 

během jízdy.
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3. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV
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1 Zobrazte obrazovku menu "Phone" (Te-
lefon) a zvolte "Messages" (Zprávy). 
(S. 60)

2 Zvolte záložku "Create new" (Vytvořit 
novou). 

3 Zvolte "Create message" (Vytvořit 
zprávu) nebo "Use template" (Použít 
šablonu).

4 Zadejte zprávu a pak zvolte "OK". 
(S. 84)

5 Zvolte požadované číslo/kontakt toho, 
komu by měla být krátká zpráva ode-
slána.

Když je zvoleno "New number" (Nové 
číslo)

6 Zadejte číslo a pak zvolte "OK".
 Krátká zpráva bude odeslána.
Když je zvoleno "Select contact" (Zvolit 

kontakt) nebo "Select from call lists"
(Zvolit ze seznamů volání)

6 Zvolte požadovaný seznam.

7 Zvolte požadovaný kontakt.
 Pokud jsou 2 nebo více telefonních čísel, 

zvolte požadované číslo v seznamu.
 Krátká zpráva bude odeslána.

INFORMACE
● Funkce "Create message" (Vytvořit 

zprávu) a "Prepare template message" 
(Připravit šablonu zprávy) nejsou do-
stupné během jízdy.
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3. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV

■KDYŽ JE ZVOLENO "Create mes-
sage"

1 Zadejte zprávu a pak zvolte "OK".

■KDYŽ JE ZVOLENO "Use template"

1 Zvolte požadovanou šablonu.

: Zvolte pro vymazání šablony.

2 Editujte krátkou zprávu a pak zvolte 
"OK".

VYTVOŘENÍ NOVÉ KRÁTKÉ 
ZPRÁVY

INFORMACE
● Na obrazovce šablon zpráv již je regist-

rováno 10 zpráv.
● Pouze navigační systém: Když je navi-

gace trasy aktivní, je dostupná šablona 
"I will arrive at XX:XX." (Přjedu 
v XX:XX.). ("XX:XX" je aktuálně odhado-
vaný čas příjezdu.) Tato šablona nemů-
že být vymazána.

● Polohu kurzoru můžete posunout volbou 
požadovaného umístění na zadávací 
obrazovce.

● Krátké zprávy mohou obsahovat až 160 
znaků. Pokud zadávaný text překročí 
počet možných znaků pro jednu krátkou 
zprávu, automaticky se začne nová krát-
ká zpráva. To je signalizováno pomocí 
oddělovací linky a ikony v zadávacím 
poli, která se ukáže, když zbývá pou-
hých 10 znaků pro krátkou zprávu.

● Zobrazuje se počet zbývajících znaků 
pro krátkou zprávu.

● Mohou být napsány maximálně 3 krátké 
zprávy za sebou.

● Funkce zadávání textu není dostupná 
během jízdy.
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3. FUNKCE KRÁTKÝCH ZPRÁV
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1 Zvolte "Prepare template message"
(Připravit šablonu zprávy).

2 Zadejte zprávu a pak zvolte "OK".
 Zpráva je zaregistrována v seznamu šab-

lon.

REGISTRACE NOVÝCH  
ŠABLON

Můžete vytvořit nové šablony. Může 
být zaregistrováno až 15 šablon.
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4. CO DĚLAT, KDYŽ...

1. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Když používáte hands-free systém s Bluetooth® zařízením

Pokud nastane problém s hands-free systémem nebo Bluetooth® zařízením, podí-
vejte se do níže uvedené tabulky.

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém

Hands-free systém 
nebo Bluetooth® za-
řízení nefunguje.

Připojené zařízení 
nemusí být kompati-
bilní Bluetooth® mo-
bilní telefon.

Seznam specifických 
zařízení, jejichž čin-
nost byla ověřena na 
tomto systému, 
zkontrolujte u vašeho 
prodejce Toyota.

 

Verze Bluetooth® při-
pojeného mobilního 
telefonu může být 
starší než specifiko-
vaná verze.

Používejte mobilní 
telefon s Bluetooth® 
verze 1.1 nebo vyšší 
(doporučeno: 
Ver. 3.0 +EDR nebo 
vyšší).

 104, 114

03-4.fm  Page 86  Friday, June 27, 2014  3:46 PM



87

4. CO DĚLAT, KDYŽ...

3
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Když párujete/připojujete mobilní telefon

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém

Mobilní telefon nelze 
spárovat.

Na mobilním telefonu 
byl zadán nesprávný 
přístupový kód.

Zadejte správný pří-
stupový kód na mo-
bilním telefonu.

 

Párování nebylo do-
končeno na straně 
mobilního telefonu.

Dokončete párování 
na mobilním telefonu 
(potvrďte párování 
na telefonu).

 

Na tomto systému 
nebo mobilním tele-
fonu zůstaly staré 
párovací informace.

Vymažte existující 
párovací informace 
jak z tohoto systému, 
tak z mobilního tele-
fonu, pak zaregistruj-
te mobilní telefon, 
který chcete připojit  
k tomuto systému.

 106, 116
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4. CO DĚLAT, KDYŽ...

Připojení Bluetooth® 
nelze provést.

Již je připojeno jiné 
Bluetooth® zařízení.

Mobilní telefon, který 
chcete používat, při-
pojte k tomuto systé-
mu manuálně.

 106, 116

Na mobilním telefonu 
není zapnuta funkce 
Bluetooth®.

Zapněte funkci Blue-
tooth® na mobilním 
telefonu.

 

Automatické připoje-
ní Bluetooth® na 
tomto systému je vy-
pnuto.

Vozidla  
bez systému 
bezklíčového 
nastupování  
a startování

Nastavte automatické 
připojení Bluetooth® 
na tomto systému na 
zapnuto, když je spí-
nač motoru otočen 
do polohy "ACC" 
nebo "ON".

Vozidla  
se systémem 
bezklíčového 
nastupování  
a startování

Nastavte automatické 
připojení Bluetooth® 
na tomto systému na 
zapnuto, když je spí-
nač motoru zapnut 
do režimu PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ nebo  
ZAPALOVÁNÍ  
ZAPNUTO.

 101, 109

Na tomto systému 
nebo mobilním tele-
fonu zůstaly staré re-
gistrační informace.

Vymažte existující 
registrační informace 
jak z tohoto systému, 
tak z mobilního tele-
fonu, pak zaregistruj-
te mobilní telefon, 
který chcete připojit  
k tomuto systému.

 106, 116

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém
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4. CO DĚLAT, KDYŽ...
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Když uskutečňujete/přijímáte volání

Když používáte telefonní seznam

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém

Volání nelze usku-
tečnit/přijmout.

Vozidlo je v oblasti 
bez služby.

Přesuňte se do ob-
lasti, kde se na dis-
pleji objeví signál 
služby.

 

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém

Údaje telefonního 
seznamu nemohou 
být manuálně/auto-
maticky přeneseny.

Verze profilu připoje-
ného mobilního tele-
fonu nemusí být 
kompatibilní s přená-
šenými údaji telefon-
ního seznamu.

Seznam specifických 
zařízení, jejichž čin-
nost byla ověřena na 
tomto systému, 
zkontrolujte u vašeho 
prodejce Toyota.

 

Přenos na mobilním 
telefonu nebyl do-
končen.

Dokončete přenos 
na mobilním telefonu 
(potvrďte přenos na 
mobilním telefonu).
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4. CO DĚLAT, KDYŽ...

Když používáte funkci Bluetooth® zpráv

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém

Zprávy nelze prohlí-
žet.

Na mobilním telefonu 
není zapnut přenos 
zpráv.

Umožněte přenos 
zpráv na mobilním 
telefonu (potvrďte 
přenos zpráv na tele-
fonu).

 

Upozornění na no-
vou zprávu se ne-
zobrazují.

Upozornění na pří-
jem SMS/E-mailu na 
tomto systému jsou 
nastavena na 
vypnuto.

Nastavte upozorně-
ní na příjem SMS/
E-mailu na tomto 
systému na zapnuto.

 120
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4. CO DĚLAT, KDYŽ...
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V dalších situacích

: Podrobnosti - viz uživatelská příručka k mobilnímu telefonu.

Příznak Pravděpodobná 
příčina Řešení

Strana

Mobilní 
telefon

Tento 
systém

Přestože byla prove-
dena všechna pří-
slušná opatření, stav 
příznaku se nemění.

Mobilní telefon není
dostatečně blízko 
k systému.

Vezměte mobilní te-
lefon blíže k tomuto 
systému.

 

Nastalo rušení rádia.

Vypněte Wi-Fi® zaří-
zení nebo jiná zaří-
zení, která mohou 
vysílat radiové vlny.

 

Mobilní telefon je 
s největší pravděpo-
dobností příčinou pří-
znaku.

Vypněte mobilní tele-
fon, vyjměte a znovu 
vložte baterii, a pak 
mobilní telefon 
restartujte. 

 

Zapněte připojení 
Bluetooth® mobilní-
ho telefonu.

 

Vypněte připojení 
Wi-Fi® na mobilním 
telefonu.

 

Zastavte zabezpečo-
vací software mobil-
ního telefonu 
a zavřete všechny 
aplikace.

 

Před použitím aplika-
ce instalované na 
mobilním telefonu 
pečlivě zkontrolujte 
její zdroj a jak může 
její činnost ovlivnit 
tento systém.
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4. CO DĚLAT, KDYŽ...
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1
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3

5

7

4

6

1. STRUČNÝ PŘEHLED....................  94

2. HLAVNÍ NASTAVENÍ ....................  96
OBRAZOVKA HLAVNÍHO  

NASTAVENÍ .......................................  96

3. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ.............  99

4. NASTAVENÍ Bluetooth®.............  101
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE  

Bluetooth®.........................................  101
PÁROVÁNÍ Bluetooth® ZAŘÍZENÍ ....... 102
SEZNAM SPÁROVANÝCH  

ZAŘÍZENÍ .........................................  106
EDITACE NÁZVU SYSTÉMU .............  107
NASTAVENÍ PIN .................................  107

5. NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ ............  108
NASTAVENÍ Bluetooth®......................  108
RYCHLÉ NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ  

K INTERNETU..................................  118
NASTAVENÍ WEBOVÉHO ÚČTU  

TOYOTA ...........................................  118

6. NASTAVENÍ TELEFONU ............  120

7. NASTAVENÍ AUDIOSYSTÉMU...  121

8. NASTAVENÍ VOZIDLA................  123

1 OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

NASTAVENÍ

Některé funkce nelze ovládat během jízdy.
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1. OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

1. STRUČNÝ PŘEHLED

■OBRAZOVKA "Setup"
Multimediální systém

Navigační systém

Pro přizpůsobení nastavení funkcí stiskněte tlačítko "SETUP" (Nastavení).
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1. OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

4

N
A
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Í

 

Č. Funkce Strana

Zvolte pro nastavení jazyka, provozních zvuků, atd. 96

Zvolte pro seřízení kontrastu a jasu obrazovek, vypnutí obrazovky, atd. 99

Zvolte pro seřízení zvuku. 121

Zvolte pro připojení Bluetooth® zařízení. Jsou dostupná nastavení pro Blue-
tooth® telefony a zařízení Bluetooth® audio. 101

Zvolte pro připojení Bluetooth® zařízení. Jsou dostupná nastavení pro Blue-
tooth® telefony, zařízení Bluetooth® audio, způsoby připojení 
k internetu a webovému účtu Toyota.

108

Zvolte pro seřízení zvuku telefonu, nastavení telefonního seznamu, atd. 120

Zvolte pro přizpůsobení vozidla. 123
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1. OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

2. HLAVNÍ NASTAVENÍ

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nasta-
vení). (S. 94)

2 Zvolte "General" (Hlavní).

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

OBRAZOVKA HLAVNÍHO  
NASTAVENÍ

Jsou dostupná nastavení volby jazyka, 
provozních zvuků, atd.
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1. OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

4
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Č. Funkce

Zvolte pro změnu jazyka.

Zvolte pro nastavení hlasitosti te-
lefonu/navigace. (S. 98)

1 Zvolte pro změnu jednotek měření 
vzdálenosti.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí zvuků 
pípání.

2 Zvolte pro zapnutí/vypnutí animací.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí auto-
matického posouvání textu. Tato 
funkce není dostupná během  
jízdy.

1

Údaje v seznamu "Stored" na ob-
razovce "My destinations" a obra-
zovce "Contacts" (S. 67, 181) 
mohou být přeneseny do USB pa-
měti. (S. 190)

1

Do tohoto systému mohou být  
z USB paměti přeneseny údaje 
formátu "vCard". Přenesené adre-
sy a čísla budou uloženy v sezna-
mu "Stored" (Uložené) na 
obrazovce "My destinations" a ob-
razovce "Contacts". (S. 191)

Zvolte pro vymazání všech osob-
ních údajů uložených v tomto sys-
tému. (S. 98)

Multimediální systém
Zvolte pro zobrazení informací  
o systému.

Navigační systém
Zvolte pro zobrazení informací  
o systému.
Zvolte "Audio information" (In-
formace o audiosystému) na obra-
zovce pro přepnutí na druhou 
stránku.

Zvolte pro zobrazení informací  
o otevřeném zdrojovém kódu.
Jsou zde uvedeny poznámky týka-
jící se softwaru třetích stran použi-
tého v tomto produktu. (Ty 
obsahují pokyny pro získání tako-
vého příslušného softwaru.)

1: Pouze navigační systém
2: Pouze multimediální systém

INFORMACE
● Aktuální nastavení každé položky je zob-

razeno vedle ní.

Č. Funkce

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 97  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



98

1. OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

1 Zobrazte obrazovku hlavního nastavení. 
(S. 96)

2 Zvolte "Volume settings" (Nastavení 
hlasitosti).

3 Zvolte "+" nebo "-", abyste nastavili 
hlasitost.

1 Zobrazte obrazovku hlavního nastavení. 
(S. 96)

2 Zvolte "Delete all personal data" (Vy-
mazat všechny osobní údaje).

3 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

 Zaregistrované nebo změněné nastavení 
může být vymazáno nebo přepnuto do je-
jich výchozího nastavení.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Hlasitost se ukazuje číselně pro kaž-
dou z různých funkcí.

Č. Položka

 Hlasitost pokynů navigace

Hlasitost příchozího telefonního  
volání

Hlasitost odchozího telefonního  
volání

Hlasitost vyzváněcího tónu

: Pouze navigační systém

VYMAZÁNÍ VŠECH OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ
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3. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nasta-
vení). (S. 94)

2 Zvolte "Display" (Zobrazení).

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

Je možné seřídit kontrast a jas zobra-
zení obrazovky a zobrazení obrazu ka-
mery. Obrazovka může být také 
vypnuta a/nebo přepnuta do denního 
nebo nočního režimu.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
denního režimu. 100

Zvolte pro vypnutí obrazov-
ky. Pro zapnutí obrazovky 
stiskněte kterékoliv tlačítko 
na audio panelu.



Zvolte  nebo  pro 
seřízení kontrastu displeje.

 : Zvýšení kontrastu 
obrazovky

 : Snížení kontrastu 
obrazovky



Zvolte  nebo  pro 
seřízení jasu displeje.

 : Zesvětlení obra-
zovky

 : Ztmavení obra- 
zovky



Zvolte pro seřízení zobra-
zení kamery. 100

INFORMACE
● Kontrast a jas může být seřízen doty-

kem a posunutím ukazatele na obrazov-
ce prstem nebo dotykem požadované 
polohy na měřítku.
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1 Zobrazte obrazovku nastavení zobra-
zení. (S. 99)

2 Zvolte "Day mode" (Denní režim).

1 Zobrazte obrazovku nastavení zobra-
zení. (S. 99)

2 Zvolte "Camera" (Kamera).

3 Zvolte  nebo  pro seřízení kon-
trastu nebo jasu.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DENNÍM  
A NOČNÍM REŽIMEM

V závislosti na poloze spínače světlo-
metů se obrazovka přepne do denního 
nebo nočního režimu. Tato funkce je do-
stupná, když jsou zapnuty světlomety.

INFORMACE
● Pokud je obrazovka nastavena do den-

ního režimu při zapnutém spínači světlo-
metů, tento stav bude uložen do paměti, 
i když je spínač motoru v následujícím 
stavu.

Vozidla bez systému bezklíčového na-
stupování a startování

Spínač motoru je otočen do polohy 
"LOCK".

Vozidla se systémem bezklíčového 
nastupování a startování

Spínač motoru je vypnut.

SEŘÍZENÍ ZOBRAZENÍ  
KAMERY

Může být seřízen kontrast a jas zobra-
zení kamery.

Č. Funkce

Kontrast

: Zvýšení kontrastu 
obrazovky

: Snížení kontrastu 
obrazovky

Jas

: Zesvětlení obra-
zovky

: Ztmavení obra-
zovky

INFORMACE
● Kontrast a jas může být seřízen doty-

kem a posunutím ukazatele na obrazov-
ce prstem nebo dotykem požadované 
polohy na měřítku.
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4. NASTAVENÍ Bluetooth®

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nasta-
vení). (S. 94)

2 Zvolte "Bluetooth*".

3 Zobrazí se následující obrazovka.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE 
Bluetooth®

1 Zobrazte obrazovku nastavení Blue-
tooth®. (S. 101)

2 Zvolte "Bluetooth*".
Když je "Bluetooth*" zapnuto:

Vozidla bez systému bezklíčového na-
stupování a startování

Bluetooth® zařízení se automaticky připojí, 
když je spínač motoru otočen do polohy 
"ACC" nebo "ON".

Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování

Bluetooth® zařízení se automaticky připojí, 
když je spínač motoru zapnut do režimu 
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ 
ZAPNUTO.
Když je "Bluetooth*" vypnuto:

Bluetooth® zařízení se odpojí a systém se 
k němu příště nepřipojí.
 I když je funkce Bluetooth® nastavena na 

vypnuto, automaticky se zapne, když se při-
pojí telefon nebo jiné Bluetooth® zařízení.

*: Bluetooth je registrovaná ochranná 
známka vlastněná Bluetooth SIG, Inc.

Funkce Strana

Zapnutí/vypnutí funkce Blue- 
tooth® 101

Párování Bluetooth® zařízení 102

Seznam spárovaných zařízení 106

Editace názvu systému 107

Nastavení PIN 107
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1 Zobrazte obrazovku nastavení Blue-
tooth®. (S. 101)

2 Zvolte "Add new device" (Přidat nové 
zažízení).

Když je připojeno jiné Bluetooth® zaří-
zení

 Pro odpojení Bluetooth® zařízení zvolte 
"YES" (Ano).

Když již byla spárována 4 Bluetooth®

zařízení
 Spárované zařízení je potřeba nahradit. 

Zvolte "OK" a zvolte zařízení, které má 
být nahrazeno.

3 Když je zobrazena tato obrazovka, vy-
hledejte zařízení na obrazovce vašeho 
Bluetooth® zařízení.

 Pro zrušení registrace zvolte "Cancel"
(Zrušit).

4 Spárujte Bluetooth® zařízení použitím 
vašeho Bluetooth® zařízení.

 PIN kód není vyžadován pro Bluetooth®

zařízení kompatibilní s SSP (Secure Sim-
ple Pairing). V závislosti na typu Bluetooth®

zařízení, které je připojováno, se může na 
obrazovce Bluetooth® zařízení zobrazit 
hlášení potvrzující registraci. Reagujte 
a ovládejte Bluetooth® zařízení podle po-
tvrzovacího hlášení.

5 Zkontrolujte, že je zobrazena následu-
jící obrazovka.

Pokud automatické připojení selže, zob-
razí se následující obrazovka. Zvolte po-
žadovaný profil, který má být připojen.

Mohou být spárována až 4 Bluetooth®

zařízení. Spárované zařízení může být 
připojeno k jakémukoliv z jeho podpo-
rovaných profilů, např. telefon (HFP), 
hudba (A2DP).

PŘIDÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Č. Funkce Strana

Zvolte pro připojení telefon-
ního profilu. 106

Zvolte pro připojení hudeb-
ního profilu. 106

Zvolte pro připojení všech 
profilů. 106
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 Jakmile bylo jednou Bluetooth® zařízení 
připojeno, bude automaticky připojeno po-
každé, když bude spínač motoru v násle-
dujícím stavu.

Vozidla bez systému bezklíčového na-
stupování a startování

Spínač motoru je otočen do polohy "ACC" 
nebo "ON".

Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování

Spínač motoru je zapnut do režimu PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ ZA-
PNUTO.

 Pokud je Bluetooth® zařízení odpojeno 
úmyslně, např. jeho vypnutím, toto se ne-
stane. Připojte ho znovu manuálně někte-
rým z následujících způsobů:
• Zvolte Bluetooth® zařízení znovu.  

(S. 106)
• Připojte audio/telefonní profil. (S. 106)

INFORMACE
● Podrobnosti o detekci zařízení a ovládá-

ní vašeho Bluetooth® zařízení - viz ma-
nuál dodaný k Bluetooth® zařízení.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ  
Bluetooth® ZAŘÍZENÍ

Pokud je Bluetooth® zařízení odpojeno 
z důvodu slabého příjmu ze sítě Blue-
tooth®, když je spínač motoru v násle-
dujícím stavu, systém automaticky 
Bluetooth® zařízení opět připojí.
Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování
Spínač motoru je otočen do polohy 
"ACC" nebo "ON".
Vozidla se systémem bezklíčového 

nastupování a startování
Spínač motoru je zapnut do režimu 
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ 
ZAPNUTO.
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Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastněná Bluetooth SIG, Inc.

PROFILY

Tento systém podporuje následující služby.

Bluetooth® 
zařízení Specifikace Funkce Poža-

davky
Doporu-
čení

Bluetooth® 
telefon/ 
Přehrávač 
Bluetooth® 
Audio

Specifikace Bluetooth®
Registrace 
Bluetooth® 
zařízení

Ver. 1.1 Ver. 3.0 
+EDR

Bluetooth® 
zařízení Profil Funkce Poža-

davky
Doporu-
čení

Bluetooth® 
telefon

HFP (Hands-Free Profile) Hands-free 
systém Ver. 1.0 Ver. 1.6

PBAP (Phone Book Access 
Profile)

Přenesení 
kontaktů Ver. 1.0 Ver. 1.1

MAP (Message Access Profile)
Zprávy 
Bluetooth® 
telefonu

Ver. 1.0 

Přehrávač 
Bluetooth® 
Audio

A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) Systém 

Bluetooth® 
audio

Ver. 1.0 Ver. 1.2

AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile) Ver. 1.0 Ver. 1.4

INFORMACE
● Pokud váš mobilní telefon nepodporuje HFP, nemůžete registrovat Bluetooth® telefon

nebo používat profily PBAP nebo MAP individuálně.
● Pokud je verze připojeného Bluetooth® zařízení starší než doporučená nebo nekompati-

bilní, funkce Bluetooth® zařízení nemusí správně fungovat.
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ZOBRAZENÍ STAVU

Stav připojení Bluetooth®, a také úro-
veň příjmu a hodnota zbývajícího nabi-
tí baterie zařízení, jsou zobrazeny na 
stavovém řádku.

Č. Funkce

Zobrazuje úroveň nabití baterie zaří-
zení
 Zobrazená úroveň ne vždy odpoví-

dá úrovni zobrazené na zařízení. 
Úroveň zbývajícího nabití baterie se 
nemusí zobrazit, v závislosti na za-
řízení. Tento systém nemá funkci 
dobíjení.

 Pokud tato informace není dostup-
ná z připojeného zařízení, ikona 
bude zobrazena s otazníkem.

Zobrazuje úroveň příjmu
 Úroveň příjmu ne vždy odpovídá 

úrovni zobrazené na zařízení.
 Úroveň příjmu se nemusí zobrazit, 

v závislosti na zařízení.
 Pokud tato informace není dostup-

ná z připojeného zařízení, ikona 
bude zobrazena s otazníkem.

Při příjmu v oblasti roamingu se zob-
razí "R".
 Přijímací oblast se nemusí zobrazit, 

v závislosti na telefonu.

INFORMACE
● Anténa pro připojení Bluetooth® je ve-

stavěna do přístrojového panelu. Sys-
tém nemusí fungovat, když používáte 
Bluetooth® zařízení v následujících pod-
mínkách a místech:
• Když je zařízení zakryto určitými před-

měty (např., když se nachází za seda-
dlem nebo v odkládací schránce 
a schránce v konzole).

• Když se zařízení dotýká nebo je pře-
kryto kovovými materiály.
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1. OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

1 Zobrazte obrazovku nastavení Blue-
tooth®. (S. 101)

2 Zvolte "Paired device list".

3 Zvolte požadované zařízení.

 Tlumené ikony mohou být zvoleny pro pří-
mé připojení k funkci.

 Odstín ikon ukazuje, které profily zařízení 
podporuje. (Tlumené ikony nejsou do-
stupné.)

Aktuálně připojené profily zařízení jsou 
zvýrazněny.

4 Zkontrolujte, že je zobrazena následu-
jící obrazovka.

1 Zvolte "Rename" (Přejmenovat).

2 Zadejte název zařízení a pak zvolte 
"OK".

1 Zvolte "Delete pairing" (Vymazat pá-
rování).

2 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

Použitím "Paired device list" (Seznam 
spárovaných zařízení) může být změ-
něn stav každého připojení profilu.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro změnu názvu 
zařízení. 106

Zvolte pro vymazání spáro-
vaného zařízení. 106

Zvolte pro jednotlivé připo-
jení/odpojení profilů spáro-
vaných zařízení.



Když je zobrazeno 
"Connect all"

 Zvolte pro připojení 
všech podporovaných 
profilů.
Když je zobrazeno 

"Disconnect all"
 Zvolte pro odpojení 

všech podporovaných 
profilů.



ZMĚNA NÁZVU ZAŘÍZENÍ

VYMAZÁNÍ SPÁROVANÉHO 
ZAŘÍZENÍ
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1 Zobrazte obrazovku nastavení Blue-
tooth®. (S. 101)

2 Zvolte "Set system name" (Nastavit 
název systému).

3 Zadejte název a pak zvolte "OK".

NASTAVENÍ PIN

1 Zobrazte obrazovku nastavení Blue-
tooth®. (S. 101)

2 Zvolte "Set PIN for pairing" (Nastavit 
PIN pro párování).

3 Zadejte požadované číslo a pak zvolte 
"OK".

 PIN kód musí být 4 čísla.
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5. NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

: Pouze navigační systém

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nastave-
ní). (S. 94)

2 Zvolte "Connectivity" (Připojení).

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

NASTAVENÍ Bluetooth®

1 Zobrazte obrazovku nastavení připoje-
ní. (S. 108)

2 Zvolte "Bluetooth*".

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

*: Bluetooth je registrovaná ochranná známka 
vlastněná Bluetooth SIG, Inc.

Jsou dostupná nastavení pro Bluetoo-
th® zařízení, způsoby připojení k inter-
netu a webového účtu Toyota.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro zobrazení sub-
menu pro Bluetooth®, kde 
můžete připojit telefon,  
audio zařízení a interneto-
vá zařízení pomocí Blue-
tooth®.

108

Zvolte pro vyhledání do-
stupných způsobů připoje-
ní k internetu.

118

Zvolte pro přidání nebo 
změnu vašeho webového 
účtu Toyota.

118

Funkce Strana

Zapnutí/vypnutí funkce Blue- 
tooth® 109

Párování Bluetooth® zařízení 109

Seznam spárovaných zařízení 116

Nastavení varování při zpoplat-
nění 117

Nastavení názvu systému a PIN 117
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1 Zvolte "Bluetooth*".
Když je "Bluetooth*" zapnuto:

Vozidla bez systému bezklíčového na-
stupování a startování

Bluetooth® zařízení se automaticky připojí, 
když je spínač motoru otočen do polohy 
"ACC" nebo "ON".

Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování

Bluetooth® zařízení se automaticky připojí, 
když je spínač motoru zapnut do režimu 
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ 
ZAPNUTO.
Když je "Bluetooth*" vypnuto:
Bluetooth® zařízení se odpojí a systém se 
k němu příště nepřipojí.
 I když je funkce Bluetooth® nastavena na 

vypnuto, automaticky se zapne, když se při-
pojí telefon nebo jiné Bluetooth® zařízení.

*: Bluetooth je registrovaná ochranná 
známka vlastněná Bluetooth SIG, Inc.

■PÁROVÁNÍ ZE SYSTÉMU

1 Zvolte "Search device" (Vyhledat za-
řízení).

Když je připojeno jiné Bluetooth® zaří-
zení

 Pro odpojení Bluetooth® zařízení zvolte 
"YES" (Ano).

Když již byla spárována 4 Bluetooth®

zařízení
 Spárované zařízení je potřeba nahradit. 

Zvolte "OK" a zvolte zařízení, které má 
být nahrazeno.

2 Zvolte požadované zařízení.

 Připojitelná Bluetooth® zařízení se zobrazí 
v seznamu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE 
Bluetooth®

PÁROVÁNÍ Bluetooth®  
ZAŘÍZENÍ

Mohou být spárována až 4 Bluetooth®

zařízení. Spárované zařízení může být 
připojeno k jakémukoliv z jeho podpo-
rovaných profilů, např. telefon (HFP), 
hudba (A2DP) a/nebo internet (DUN/
PAN).
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3 Potvrďte PIN.

 PIN kód není vyžadován pro Bluetooth®

zařízení kompatibilní s SSP (Secure Sim-
ple Pairing). V závislosti na typu Bluetooth®

zařízení, které je připojováno, se může na 
obrazovce Bluetooth® zařízení zobrazit 
hlášení potvrzující registraci. Reagujte 
a ovládejte Bluetooth® zařízení podle po-
tvrzovacího hlášení.

4 Zkontrolujte, že je zobrazena následu-
jící obrazovka.

 Systém vyčká na požadavky připojení při-
cházející z párovaného zařízení. Všechny 
požadované profily budou automaticky při-
pojeny.

 Internetový profil nebude připojen automa-
ticky. Podrobnosti o připojení internetové-
ho profilu (S. 112).

Pokud automatické připojení selže, zob-
razí se následující obrazovka. Zvolte po-
žadovaný profil, který má být připojen.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro připojení telefon-
ního profilu. 116

Zvolte pro připojení hudeb-
ního profilu. 116

Zvolte pro připojení inter-
netového profilu.

112, 
116

Zvolte pro připojení všech 
profilů. 116
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 Jakmile bylo jednou Bluetooth® zařízení 
připojeno, bude automaticky připojeno po-
každé, když bude spínač motoru v násle-
dujícím stavu.

Vozidla bez systému bezklíčového na-
stupování a startování

Spínač motoru je otočen do polohy "ACC" 
nebo "ON".

Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování

Spínač motoru je zapnut do režimu PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ ZA-
PNUTO.

■PÁROVÁNÍ ZE ZAŘÍZENÍ

1 Zvolte "Make system discoverable"
(Učinit systém objevitelný).

Když je již připojeno jiné Bluetooth® za-
řízení, objeví se hlášení.

 Pro odpojení Bluetooth® zařízení zvolte 
"YES" (Ano).

Když již byla spárována 4 Bluetooth®

zařízení, objeví se hlášení.
 Spárované zařízení je potřeba nahradit. 

Zvolte "OK" a zvolte zařízení, které má 
být nahrazeno.

2 Když je zobrazena tato obrazovka, vy-
hledejte systém na obrazovce vašeho 
Bluetooth® zařízení.

 Pro zrušení registrace zvolte "Cancel"
(Zrušit).

3 Spárujte Bluetooth® zařízení použitím 
vašeho Bluetooth® zařízení.

 PIN kód není vyžadován pro Bluetooth®

zařízení kompatibilní s SSP (Secure Sim-
ple Pairing). V závislosti na typu Bluetooth®

zařízení, které je připojováno, se může na 
obrazovce Bluetooth® zařízení zobrazit 
hlášení potvrzující registraci. Reagujte 
a ovládejte Bluetooth® zařízení podle po-
tvrzovacího hlášení.

INFORMACE
● Podrobnosti o detekci zařízení a ovládá-

ní vašeho Bluetooth® zařízení - viz ma-
nuál dodaný k Bluetooth® zařízení.

● Hudební profily, které podporuje spáro-
vané zařízení, mohou být připojeny indi-
viduálně, dle požadavku. Některá 
zařízení neumožňují individuální připoje-
ní profilů. V tom případě se zobrazí vy-
skakovací okno.
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■PŘIHLÁŠENÍ K INTERNETOVÉMU 
PROFILU

Pokud je zvoleno "Connect for Inter-
net"

1 Zvolte "Connect for Internet" (Připojit 
k internetu).

 Pokud automatické připojení selže, zobra-
zí se následující obrazovka. Zvolte poža-
dovaného poskytovatele, který má být 
připojen.

2 Zvolte požadovaného poskytovatele.

3 Zvolte "Provider username", "Provi-
der password" nebo "APN" a zadejte 
jméno, heslo nebo APN.

4 Zvolte "Confirm provider information"
(Potvrdit informace poskytovatele).

Pokud je zvoleno 

1 Zvolte .

2 Postupujte podle kroků "PŘIHLÁŠENÍ 
K INTERNETOVÉMU PROFILU" od 
"KROK 2". (S. 112)
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■OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ Bluetooth®

ZAŘÍZENÍ

 Pokud je Bluetooth® zařízení odpojeno 
úmyslně, např. jeho vypnutím, toto se ne-
stane. Připojte ho znovu manuálně někte-
rým z následujících způsobů:
• Zvolte Bluetooth® zařízení znovu.  

(S. 116)
• Připojte audio/telefonní profil. (S. 116)

Pokud je Bluetooth® zařízení odpojeno 
z důvodu slabého příjmu ze sítě Blue-
tooth®, když je spínač motoru v násle-
dujícím stavu, systém automaticky 
Bluetooth® zařízení opět připojí.
Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování
Spínač motoru je otočen do polohy 
"ACC" nebo "ON".
Vozidla se systémem bezklíčového 

nastupování a startování
Spínač motoru je zapnut do režimu 
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ 
ZAPNUTO.
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■PROFILY

Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastněná Bluetooth SIG, Inc.

Tento systém podporuje následující služby.

Bluetooth® 
zařízení Specifikace Funkce Poža-

davky
Doporu-
čení

Bluetooth® 
telefon/ 
Přehrávač 
Bluetooth® 
Audio

Specifikace Bluetooth®
Registrace 
Bluetooth® 
zařízení

Ver. 1.1 Ver. 3.0 
+EDR

Bluetooth® 
zařízení Profil Funkce Poža-

davky
Doporu-
čení

Bluetooth® 
telefon

HFP (Hands-Free Profile) Hands-free 
systém Ver. 1.0 Ver. 1.6

PBAP (Phone Book Access 
Profile)

Přenesení 
kontaktů Ver. 1.0 Ver. 1.1

MAP (Message Access Profile)
Zprávy 
Bluetooth® 
telefonu

Ver. 1.0 

DUN (Dial-up Networking 
Profile) Služba 

připojení

Ver. 1.1 

PAN (Personal Area Networking) Ver. 1.0 

Přehrávač 
Bluetooth® 
Audio

A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) Systém 

Bluetooth® 
audio

Ver. 1.0 Ver. 1.2

AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile) Ver. 1.0 Ver. 1.4

INFORMACE
● Pokud váš mobilní telefon nepodporuje HFP, nemůžete registrovat Bluetooth® telefon

nebo používat profily PBAP, MAP, DUN nebo PAN individuálně.
● Pokud je verze připojeného Bluetooth® zařízení starší než doporučená nebo nekompati-

bilní, funkce Bluetooth® zařízení nemusí správně fungovat.
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■ZOBRAZENÍ STAVU

Stav připojení Bluetooth®, a také úro-
veň příjmu a hodnota zbývajícího nabi-
tí baterie zařízení, jsou zobrazeny na 
stavovém řádku.

Č. Funkce

Zobrazuje úroveň nabití baterie zaří-
zení
 Zobrazená úroveň ne vždy odpoví-

dá úrovni zobrazené na zařízení. 
Úroveň zbývajícího nabití baterie se 
nemusí zobrazit, v závislosti na za-
řízení. Tento systém nemá funkci 
dobíjení.

 Pokud tato informace není dostup-
ná z připojeného zařízení, ikona 
bude zobrazena s otazníkem.

Zobrazuje úroveň příjmu
 Úroveň příjmu ne vždy odpovídá 

úrovni zobrazené na zařízení.
 Úroveň příjmu se nemusí zobrazit, 

v závislosti na zařízení.
 Pokud tato informace není dostup-

ná z připojeného zařízení, ikona 
bude zobrazena s otazníkem.

Při příjmu v oblasti roamingu se zob-
razí "R".
 Přijímací oblast se nemusí zobrazit, 

v závislosti na telefonu.

INFORMACE
● Anténa pro připojení Bluetooth® je ve-

stavěna do přístrojového panelu. Sys-
tém nemusí fungovat, když používáte 
Bluetooth® zařízení v následujících pod-
mínkách a místech:
• Když je zařízení zakryto určitými před-

měty (např., když se nachází za seda-
dlem nebo v odkládací schránce 
a schránce v konzole).

• Když se zařízení dotýká nebo je pře-
kryto kovovými materiály.
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1 Zvolte "Paired device list".

2 Zvolte požadované zařízení.

 Tlumené ikony mohou být zvoleny pro pří-
mé připojení k funkci.

 Odstín ikon ukazuje, které profily zařízení 
podporuje. (Tlumené ikony nejsou do-
stupné.)

Aktuálně připojené profily zařízení jsou 
zvýrazněny.

3 Zkontrolujte, že je zobrazena následu-
jící obrazovka.

■ZMĚNA NÁZVU ZAŘÍZENÍ

1 Zvolte "Rename" (Přejmenovat).

2 Zadejte název zařízení a pak zvolte 
"OK".

■VYMAZÁNÍ SPÁROVANÉHO ZAŘÍ-
ZENÍ

1 Zvolte "Delete pairing" (Vymazat pá-
rování).

2 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

SEZNAM SPÁROVANÝCH  
ZAŘÍZENÍ

Použitím "Paired device list" (Seznam 
spárovaných zařízení) může být změ-
něn stav každého připojení profilu.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro změnu názvu 
zařízení. 116

Zvolte pro vymazání spáro-
vaného zařízení. 116

Zvolte pro jednotlivé připo-
jení/odpojení profilů spáro-
vaných zařízení.



Když je zobrazeno 
"Connect all"

 Zvolte pro připojení 
všech podporovaných 
profilů.
Když je zobrazeno 

"Disconnect all"
 Zvolte pro odpojení 

všech podporovaných 
profilů.
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1 Zvolte "Charge warnings" (Varování 
při zpoplatnění).

2 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

1 Zvolte "Set system name and PIN"
(Nastavit název systému a PIN).

2 Zvolte položku, která má být nastavena.

NASTAVENÍ VAROVÁNÍ PŘI 
ZPOPLATNĚNÍ

Č. Funkce

Umožňuje zapnutí/vypnutí funkce va-
rování při zpoplatnění. Když je zapnu-
ta, zobrazí se vyskakovací okno.

Umožňuje zapnutí/vypnutí funkce va-
rování při roamingu.

NASTAVENÍ NÁZVU SYSTÉMU 
A PIN

Č. Funkce

Zvolte pro zadání názvu. Pro potvrze-
ní zvolte "OK".

Zvolte pro zadání požadovaného čís-
la. Pro potvrzení zvolte "OK".
 PIN kód musí být 4 čísla.
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1 Zobrazte obrazovku nastavení připo-
jení. (S. 108)

2 Zvolte "Connect me to Internet" (Při-
pojit mě k internetu).

 Když je již připojení k internetu aktivní, 
zobrazí se vyskakovací okno. Pro návrat 
na předchozí obrazovku zvolte "OK".

3 Zvolte požadované zařízení.

 Systém vyhledá zařízení, která podporují 
internetový profil.

4 Zvolte "Provider username", "Provi-
der password" nebo "APN" a zadejte 
jméno, heslo nebo APN.

5 Zvolte "Confirm provider information"
(Potvrdit informace poskytovatele).

NASTAVENÍ WEBOVÉHO 
ÚČTU TOYOTA

1 Zobrazte obrazovku nastavení připo-
jení. (S. 108)

2 Zvolte "Toyota web account" (Webo-
vý účet Toyota).

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

Tato funkce je zkratka pro připojení 
k internetu.

Můžete nastavit následující podrobné 
nastavení webového účtu Toyota.

Č. Funkce

Ukazuje aktivní účet

Zvolte pro přidání nového účtu nebo 
přepnutí na jiný účet. (S. 119)

Zvolte pro příjem dálkově přizpůsobi-
telných údajů nastavení vozidla ze 
stránky portálu Toyota.

Zvolte pro odeslání údajů nastavení 
vozidla, které mohou být dálkově při-
způsobeny na stránce portálu Toyota.
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1 Zobrazte obrazovku nastavení webo-
vého účtu Toyota. (S. 118)

2 Zvolte "Change account" (Změnit 
účet).

3 Zvolte "New account" (Nový účet) 

nebo .

4 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

■VYMAZÁNÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉ-
NA A HESLA

1 Zvolte "Delete account" (Vymazat 
účet).

2 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

PŘIDÁNÍ NOVÉHO ÚČTU NEBO 
ZMĚNA PODROBNOSTÍ ÚČTU

Č. Funkce

Zvolte pro zadání uživatelského jmé-
na. Pro potvrzení zvolte "OK".

Zvolte pro zadání hesla. Pro potvrzení 
zvolte "OK".

Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí funk-
ce zapamatování přihlašovacích in-
formací uživatele. 
Když je tato funkce zapnuta, zadané 
přihlašovací informace uživatele se 
zapamatují pro jakékoliv příští přihlá-
šení uživatele.

Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí funk-
ce automatického stažení objektů  
zájmu a tras. Když je tato funkce akti-
vována, objekty zájmu a trasy ze 
serveru budou automaticky staženy  
a uloženy v seznamu "Stored" (Ulože-
né) na obrazovce "My destinations". 
(S. 181)

Zvolte pro vymazání vašeho webové-
ho účtu Toyota z navigačního  
systému. (S. 119)

Č. Funkce
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6. NASTAVENÍ TELEFONU

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nasta-
vení). (S. 94)

2 Zvolte "Phone" (Telefon).

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

Jsou dostupná nastavení pro volbu vy-
zváněcího tónu, oznámení příchozích 
krátkých zpráv a emailů atd.

Č. Funkce

Zvolte pro zapnutí/vypnutí funkce 
oznámení příchozích krátkých zpráv.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí funkce 
oznámení příchozích e-mailů.

Zvolte pro nastavení požadovaného 
vyzváněcího tónu.

Zvolte pro manuální aktualizaci tele-
fonního seznamu připojeného telefo-
nu. Aktualizace se uskuteční pomocí 
odkazu na seznamy telefonního se-
znamu v navigačním/multimediálním 
systému a telefonu. (S. 67, 181)

INFORMACE
● Aktuální nastavení každé položky je zob-

razeno vedle ní.
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7. NASTAVENÍ AUDIOSYSTÉMU

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nasta-
vení). (S. 94)

2 Zvolte "Audio".

3 Zvolte položky, které mají být nasta-
veny.

1 Zobrazte obrazovku nastavení audio-
systému. (S. 121)

2 Zvolte "Bass/Mid/Treble" (Basy/Stře-
dy/Výšky).

3 Seřiďte úroveň basů, středů a výšek 
volbou  nebo .

Č. Funkce Strana

Zvolte pro seřízení basů/
středů/výšek. 121

Zvolte pro seřízení vyváže-
ní/posunu. 122

Zvolte pro nastavení auto-
matického nastavení úrov-
ně zvuku na nízké, střední, 
vysoké nebo vypnuto.

122

TÓNY

To, jak dobře bude audio program znít, 
je z velké části určeno nastavením 
úrovně výšek, středů a basů. Ve sku-
tečnosti, různé druhy hudby a vokálních 
programů zní obvykle lépe při různém 
nastavení výšek, středů a basů.
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1 Zobrazte obrazovku nastavení audio-
systému. (S. 121)

2 Zvolte "Balance/Fader" (Vyvážení/
Posun).

3 Seřiďte vyvážení nebo posun volbou 
šipek.

VYVÁŽENÍ

Správné vyvážení levých a pravých 
stereo kanálů a úrovní zvuku vpředu 
a vzadu je rovněž důležité.
Mějte na paměti, že při poslechu stereo-
fonní nahrávky nebo vysílání se při 
změně vyvážení mezi pravým a levým 
kanálem zvýší hlasitost jedné skupiny 
zvuků a zároveň sníží hlasitost jiné 
skupiny zvuků.

Č. Funkce

Posun Zvyšuje hlasitost vpředu 

Posun Zvyšuje hlasitost vzadu

Vyvážení Zvyšuje hlasitost vlevo

Vyvážení Zvyšuje hlasitost vpravo

INFORMACE
● Vyvážení zvuku může být seřízeno také 

dotykem a posunutím ukazatele na obra-
zovce prstem nebo dotykem kvadrantů.

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 
ÚROVNÉ ZVUKU

Systém nastaví optimální hlasitost 
a kvalitu tónů podle rychlosti vozidla, 
aby kompenzoval zvýšený hluk vozi-
dla.
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8. NASTAVENÍ VOZIDLA

1 Zobrazte obrazovku "Setup" (Nasta-
vení). (S. 94)

2 Zvolte "Vehicle" (Vozidlo).

3 Zvolte "Vehicle customisation" (Při-
způsobení vozidla).

4 Zkontrolujte, že je zobrazen seznam 
"Vehicle customisation".

5 Zvolte požadovanou položku.
 Seznam nastavení, která je možné změ-

nit - viz "Příručka pro uživatele".
 Objeví se hlášení signalizující, že nastave-

ní bylo uloženo. Když je zobrazeno toto 
hlášení, neprovádějte žádné další činnosti.

Můžete změnit nastavení přizpůsobení 
vozidla.
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1 SYSTÉM ZPĚTNÉ KAMERY

SYSTÉM ZPĚTNÉ KAMERY

Některé funkce nelze ovládat během jízdy.
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1. SYSTÉM ZPĚTNÉ KAMERY

SYSTÉM ZPĚTNÉ KAMERY POKYNY PRO JÍZDU

Parkovací kamera pomáhá řidiči při 
couvání zobrazením pohledu za vozi-
dlo s pevnými vodicími čarami na obra-
zovce, například při parkování.

INFORMACE
● Obrázky obrazovky použité v tomto textu 

jsou zamýšleny jako příklady a mohou se 
lišit od obrazu, který je aktuálně zobrazen 
na obrazovce.

Systém zpětné kamery je doplňkové 
zařízení určené k tomu, aby pomáhalo 
řidiči při couvání. Před couváním zkon-
trolujte vizuálně okolí vozidla přímo 
a použitím zrcátek. Pokud to neudělá-
te, můžete narazit do jiného vozidla 
a mohli byste způsobit nehodu.
Když používáte systém zpětné kame-
ry, věnujte pozornost následujícím po-
kynům.
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VÝSTRAHA

● Nikdy se při couvání nespoléhejte plně 
na systém zpětné kamery. Obraz a po-
loha vodicích čar zobrazených na obra-
zovce se mohou lišit od skutečného stavu. 
Buďte pozorní, stejně jako při couvání 
s kterýmkoliv jiným vozidlem.

● Couvejte pomalu, přičemž sešlápnutím 
brzdového pedálu ovládejte rychlost vo-
zidla.

● Uvedené instrukce jsou pouze návo-
dem. Kdy a o kolik otočit volant se bude 
při parkování lišit podle dopravních pod-
mínek, stavu vozovky, stavu vozidla atd. 
Je nezbytné mít toto na paměti předtím, 
než použijete systém zpětné kamery.

● Při parkování se ujistěte, že se na par-
kovací místo vaše vozidlo vejde, než na 
něj začnete manévrovat.

VÝSTRAHA

● Nepoužívejte systém zpětné kamery 
v následujících případech:
• Na zledovatělých nebo kluzkých povr-

ších, nebo ve sněhu
• Když používáte sněhové řetězy nebo 

rezervní kolo
• Když nejsou zadní dveře úplně zavřeny
• Na silnicích, které nejsou rovné nebo 

přímé, např. zatáčky nebo svahy.
● Při nízkých teplotách může obrazovka 

ztmavnout nebo obraz může zblednout. 
Obraz by se mohl zdeformovat, když se 
vozidlo pohybuje, nebo obraz na obra-
zovce nemusí být vidět. Zkontrolujte vi-
zuálně okolí vozidla přímo a použitím 
zrcátek.

● Pokud je změněn rozměr pneumatik, po-
loha pevných vodicích čar zobrazených 
na obrazovce se může změnit.

● Tato kamera používá speciální objektiv. 
Vzdálenosti mezi předměty a chodci, 
které je objeví na obraze obrazovky se 
budou lišit od skutečných vzdáleností. 
(S. 132)
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POPIS OBRAZOVKY

Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování
Obrazovka systému zpětné kamery se zobrazí, pokud je řadicí páka přesunuta do
polohy "R", když je spínač motoru v poloze "ON".
Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování
Obrazovka systému zpětné kamery se zobrazí, pokud je řadicí páka přesunuta do
polohy "R", když je spínač motoru v režimu ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO.

Č. Zobrazení Funkce

Vodicí čáry šířky vozidla
Zobrazuje naváděcí dráhu, když bude vozidlo couvat 
rovně.
 Zobrazená šířka je širší, než skutečná šířka vozidla.

Vodicí čáry středu vozidla Tyto čáry ukazují předpokládaný střed vozidla na vozovce.

Vodicí čára vzdálenosti
Ukazuje vzdálenost za vozidlem.
 Zobrazuje místo přibližně 0,5 m (červená) od okraje ná-

razníku.

Vodicí čára vzdálenosti
Ukazuje vzdálenost za vozidlem.
 Zobrazuje místo přibližně 1 m (modrá) od okraje náraz-

níku.
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 Když je řadicí páka přesunuta do polohy "R" a je stisknuto kterékoliv tlačítko režimu 
(např. )
Systém parkovací kamery se zruší a obrazovka se přepne do režimu tlačítka, které 

bylo stisknuto.

ZRUŠENÍ SYSTÉMU ZPĚTNÉ KAMERY

Systém parkovací kamery se zruší, když je řadicí páka přesunuta do kterékoliv jiné 
polohy, než je poloha "R".
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2. POKYNY PRO SYSTÉM ZPĚTNÉ KAMERY

OBLAST ZOBRAZENÁ NA 
OBRAZOVCE

Obrazovka

Zobrazovaná oblast

Rohy nárazníku

 Postup seřízení obrazu pro obrazovku 
systému zpětné kamery je stejný jako po-
stup pro seřízení obrazovky navigačního/
multimediálního systému. (S. 99)

Systém zpětné kamery zobrazuje po-
hled od nárazníku v zadní části vozi-
dla.

INFORMACE
● Oblast zobrazená na obrazovce se 

může lišit podle podmínek orientace vo-
zidla.

● Objekty, které jsou v blízkosti obou rohů 
nárazníku nebo pod nárazníkem, nemo-
hou být zobrazeny.

● Tato kamera používá speciální objektiv. 
Vzdálenost, která se objeví na obrazov-
ce, se liší od skutečné vzdálenosti.

● Předměty, které jsou umístěny výše než 
kamera, nemusí být zobrazeny na moni-
toru.
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Umístění kamery systému zpětné ka-
mery je zobrazeno na obrázku.

POUŽÍVÁNÍ KAMERY

Pokud se objektiv kamery zašpiní, ne-
může vysílat jasný obraz. Pokud na ka-
meře ulpí kapičky vody, sníh nebo 
bláto, opláchněte ji vodou a utřete ji 
jemným hadříkem. Pokud je objektiv 
mimořádně zašpiněn, umyjte ho jem-
ným čisticím prostředkem a opláchně-
te ho.

UPOZORNĚNÍ

● Systém zpětné kamery nemusí fungovat 
správně v následujících případech.
• Pokud něco narazí do zadní části vozi-

dla, poloha a montážní úhel kamery se 
mohou změnit.

• Protože má kamera vodotěsnou kon-
strukci, kameru neodpojujte, nerozebí-
rejte ani neupravujte. To může 
způsobit její nesprávnou činnost.

• Nedrhněte silně objektiv kamery. Po-
kud je objektiv kamery poškrábaný, ne-
může vysílat jasný obraz.

• Nepoužívejte organická ředidla, vosk, 
čistič oken nebo povlaky skla na po-
vrch kamery. Pokud se tak stane, co 
nejdříve tyto látky otřete.

• Pokud se rychle změní teplota, např., 
když je v chladném počasí vozidlo poli-
to horkou vodou, nemusí systém fun-
govat normálně.

• Když umýváte vozidlo, nestříkejte 
proudem vody na kameru nebo do 
okolí kamery. Tím by mohlo dojít k po-
ruše kamery.

● Nevystavujte kameru silným nárazům, 
protože by to mohlo způsobit poruchu. 
Pokud se tak stane, nechte vozidlo co 
nejdříve zkontrolovat vaším prodejcem 
Toyota, nebo jiným řádně kvalifikovaným 
a vybaveným odborníkem.
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 Vodicí čáry vzdálenosti a vodicí čáry šířky 
vozidla nemusí být ve skutečnosti rovno-
běžné s dělicími čárami parkovacího mís-
ta, i když se zdají být rovnoběžné. 
Kontrolujte tento stav vizuálně.

 Vzdálenosti mezi vodicími čárami šířky 
vozidla a levou a pravou dělicí čárou par-
kovacího místa nemusí být stejné, i když 
zdají být stejné. Kontrolujte tento stav vi-
zuálně.

 Vodicí čáry vzdálenosti poskytují naváděcí 
vzdálenosti pro rovné povrchy silnice. 
V kterékoliv z následujících situací dojde 
k mezní odchylce mezi pevnými vodicími 
čárami na obrazovce a skutečnou vzdále-
ností/směrem na vozovce.

KDYŽ SVAH ZA VOZIDLEM 
PRUDCE STOUPÁ

Vodicí čáry vzdálenosti se zdají být blí-
že k vozidlu, než je skutečná vzdále-
nost. Z tohoto důvodu se předměty 
zdají být dále, než skutečně jsou. Ze 
stejného důvodu dojde k mezní od-
chylce mezi vodicími čárami a skuteč-
nou vzdáleností/směrem na vozovce.
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KDYŽ SVAH ZA VOZIDLEM 
PRUDCE KLESÁ

Vodicí čáry vzdálenosti se zdají být 
dále od vozidla, než je skutečná vzdá-
lenost. Z tohoto důvodu se předměty 
zdají být blíže, než skutečně jsou. Ze 
stejného důvodu dojde k mezní od-
chylce mezi vodicími čárami a skuteč-
nou vzdáleností/směrem na vozovce.

KDYŽ SE NĚKTERÁ ČÁST  
VOZIDLA NAKLONÍ

Když se některá část vozidla nakloní 
vlivem počtu cestujících nebo rozlože-
ním nákladu, dojde k mezní odchylce 
mezi pevnými vodicími čarami na ob-
razovce a skutečnou vzdáleností/smě-
rem na vozovce.
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 Vodicí čáry šířky vozidla

Vodicí čáry vzdálenosti se zobrazují 
podle objektů s plochým povrchem 
(jako je vozovka). Použitím vodicích 
čar vzdálenosti není možné určit polohu
3rozměrných objektů (jako jsou vozi-
dla). Když se přibližujete k 3rozměrné-
mu objektu, který přesahuje ven (např. 
plošina nákladního vozidla), dejte po-
zor na následující.

VODICÍ ČÁRY ŠÍŘKY VOZIDLA

Vizuálně zkontrolujte okolí a oblast za 
vozidlem. V případě zobrazeném níže 
se zdá být nákladní vozidlo vně vodi-
cích čar šířky vozidla a nevypadá to, že 
vozidlo narazí do nákladního vozidla. 
Zadní část nákladního vozidla však 
může ve skutečnosti přesahovat přes 
vodicí čáry šířky vozidla. Ve skuteč-
nosti, pokud budete couvat podle vodi-
cích čar šířky vozidla, vozidlo může do 
nákladního vozidla narazit.
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VODICÍ ČÁRY VZDÁLENOSTI

Vizuálně zkontrolujte okolí a oblast za 
vozidlem. Na této obrazovce se jeví, že 
nákladní vozidlo parkuje na místě B. 
Avšak ve skutečnosti, pokud budete 
couvat do bodu A, narazíte do náklad-
ního vozidla. Na obrazovce se jeví, že 
A je nejblíže a C je nejdále. Avšak ve 
skutečnosti je vzdálenost k A a C stej-
ná a B je dále než A a C.
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3. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Pokud zjistíte některý z následujících příznaků, podívejte se na pravděpodob-
nou příčinu a řešení a ověřte to.
Pokud není příznak vyřešen navrhovaným řešením, nechte vozidlo zkontrolovat
vaším prodejcem Toyota, nebo jiným řádně kvalifikovaným a vybaveným od-
borníkem.

POKUD ZJISTÍTE NĚJAKÉ PŘÍZNAKY

Příznak Pravděpodobná příčina Řešení

Obraz je obtížně viditelný  Vozidlo je v tmavé oblasti
 Teplota v okolí objektivu je 

buď vysoká nebo nízká
 Venkovní teplota je nízká
 Na objektivu jsou kapky 

vody
 Prší nebo je vlhko
 Nečistoty (bláto atd.) ulpí-

vají na kameře
 Slunce nebo světlomety 

svítí přímo do kamery
 Vozidlo je pod fluorescenč-

ním světlem, sodíkovým 
světlem, rtuťovým světlem 
atd.

Couvejte, přičemž kontrolujte 
okolí vozidla. (Jakmile se 
podmínky zlepší, použijte 
opět kameru.)
Postup seřízení obrazu pro 
systém zpětné kamery je stej-
ný jako postup pro seřízení 
obrazovky navigačního/multi-
mediálního systému. 
(S. 99)

Obraz je rozmazaný Špína nebo nečistoty (např. 
kapky vody, sníh, bláto atd.) 
ulpívají na kameře.

Opláchněte objektiv kamery 
vodou a utřete ho měkkým 
hadrem.
Pokud je špína odolná, umyj-
te ji jemným mýdlem.

Obraz je vychýlený Kamera nebo okolní oblast 
dostala silný náraz.

Nechte vozidlo zkontrolovat 
vaším prodejcem Toyota, 
nebo jiným řádně kvalifikova-
ným a vybaveným odborní-
kem.

Pevné vodicí čáry jsou velmi 
vychýlené

Poloha kamery je vychýlená. Nechte vozidlo zkontrolovat 
vaším prodejcem Toyota, 
nebo jiným řádně kvalifikova-
ným a vybaveným odborní-
kem.

 Vozidlo je nakloněno (těžký 
náklad ve vozidle, tlak pneu-
matik je nízký z důvodu de-
fektu, atd.)

 Vozidlo je používáno na 
svahu.

Pokud to nastane z těchto dů-
vodů, neznamená to poruchu.
Couvejte, přičemž kontrolujte 
okolí vozidla.
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Některé funkce nelze ovládat během jízdy.
*: Point of Interest (Objekt zájmu)
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1. STRUČNÝ PŘEHLED

■OBRAZOVKA MENU "Navigation"

Pro zobrazení obrazovky menu "Navigation" zvolte "NAV" na mapě nebo stiskněte 
tlačítko . Když zvolíte "NAV" nebo stisknete tlačítko , vrátí se naposled zob-
razená obrazovka. Pro zobrazení obrazovky menu "Navigation" znovu zvolte 

 nebo stiskněte znovu tlačítko . Z této obrazovky mohou být zadávány 
cíle a může být měněno nastavení týkající se trasy.
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Č. Funkce Strana

Zvolte pro zobrazení obrazovky "My destinations" (Moje cíle).
Cíl může být zadán volbou položky ze seznamu uložených cílů, před-
chozích cílů nebo adres z telefonního seznamu připojeného telefonu.

146

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Enter destination" (Zadat cíl).
Cíl může být zadán pomocí adresy, objektu zájmu (POI) nebo použitím 
rozšířených možností.

146

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Traffic messages" (Dopravní hlášení).
Obsahuje seznam dopravních hlášení týkajících se nastavené trasy, 
všechna dopravní hlášení a výstrahy.

146

Zvolte pro zobrazení obrazovky "Route options" (Možnosti trasy).
Mohou být nastaveny předvolby trasy a kritéria objížďky. 146

Zvolte odpovídající ikonu pro přepnutí na obrazovku "My destinations", 
"Enter destination", "Traffic messages" nebo "Route options". 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

■PŘEHLED NAVIGAČNÍ OBRAZOVKY
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Č. Funkce Strana

Zobrazuje vzdálenost, odhadovaný čas příjezdu nebo zbývající čas do 
cíle. 170

Zobrazuje vzdálenost k následující odbočce se šipkou signalizující 
směr odbočení. 170

Navigovaná trasa 

Zvolte pro změnu měřítka mapy. 150

Tento symbol značí vzhled mapy. Volbou tohoto symbolu se přepíná 
vzhled mapy. 151

Zvolte pro přepnutí režimů mapy mezi normální mapou a dopravní ma-
pou. 156

Zvolte pro zopakování posledního navigačního oznámení. 171

Zvolte pro zobrazení obrazovky menu "Navigation". 140

Zvolte pro zobrazení obrazovky možností. 144

Aktuální poloha 149

Zobrazuje název aktuální ulice nebo příští ulice. (když se blížíte k mís-
tu odbočení) 

Zobrazuje se ikona dopravního hlášení a dopravní zácpy. 

06-1.fm  Page 143  Friday, June 27, 2014  4:02 PM



144

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

■OBRAZOVKA MOŽNOSTÍ

*: Během navigace trasy

Pro zobrazení obrazovky možností zvolte  na mapě.

Č. Funkce Strana

* Zvolte pro zastavení navigace aktuální trasy. 174

Zvolte pro změnu nastavení mapy. 192

* Zvolte pro zobrazení informací o cíli a průjezdném bodu. Mohou být 
změněny předvolby trasy a kritéria vyhnutí se pro výpočet trasy. 176

* Zvolte pro zobrazení seznamu různých úseků trasy. Je také možné de-
finovat objížďku. 177

* Zvolte pro zablokování pevné vzdálenosti na silnici před vámi. 177

Zvolte pro zobrazení aktuální polohy, souřadnic a informací GPS. 149
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2. ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY NAVIGACE

ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY  
S MAPOU

1 Stiskněte tlačítko .

 Když je stisknuto tlačítko , a je zobra-
zena některá z navigačních obrazovek, 
stiskněte tlačítko  znovu.

2 Zvolte "Confirm" (Potvrdit).

 Po několika sekundách se výstražná obra-
zovka automaticky přepne na obrazovku 
s mapou.

ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY 
MENU NAVIGACE

1 Zvolte "NAV" na mapě nebo stiskněte 

tlačítko .

INFORMACE

Vozidla bez systému bezklíčového na-
stupování a startování

● Výstražná obrazovka se zobrazí, když 
se obrazovka přepne na obrazovku 
s mapou poprvé poté, co byl spínač mo-
toru otočen do polohy "ACC" nebo "ON".

Vozidla se systémem bezklíčového 
nastupování a startování

● Výstražná obrazovka se zobrazí, když 
se obrazovka přepne na obrazovku 
s mapou poprvé poté, co byl spínač mo-
toru zapnut do režimu PŘÍSLUŠENSTVÍ 
nebo ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

2 Zkontrolujte, že je zobrazeno menu 
"Navigation".

 Když zvolíte "NAV" nebo stisknete tlačít-
ko " ", vrátí se naposled zobrazená ob-
razovka. Pro zobrazení obrazovky menu 

"Navigation" zvolte  nebo stiskněte 
tlačítko " ".

■Obrazovka "My destinations" 

 Tato obrazovka může být zobrazena vol-

bou  na jakékoliv z navigačních obra-
zovek.

■Obrazovka "Enter destination" 

 Tato obrazovka může být zobrazena vol-

bou  na jakékoliv z navigačních ob-
razovek.

■Obrazovka "Traffic messages"

 Tato obrazovka může být zobrazena vol-

bou  na jakékoliv z navigačních ob-
razovek.

■Obrazovka "Route options" 

 Tato obrazovka může být zobrazena vol-

bou  na jakékoliv z navigačních ob-
razovek.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení obrazovky "My 
destinations" (Moje cíle).

Zvolte pro zobrazení obrazovky  
"Enter destination" (Zadat cíl).

Zvolte pro zobrazení obrazovky  
"Traffic messages" (Dopravní hlá- 
šení).

Zvolte pro zobrazení obrazovky  
"Route options" (Možnosti trasy).
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3. REJSTŘÍK FUNKCÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Mapa

Navigace trasy

Zobrazení map Strana

Prohlížení obrazovky s mapou 145

Zobrazení aktuální polohy vozidla 149

Prohlížení mapy okolí aktuální polohy vozidla 150

Změna měřítka 150

Změna vzhledu mapy 151

Zobrazení různých informací na mapě 152

Zobrazení ikon objektů zájmu (POI) 152

Prohlížení dopravních hlášení 156

Vyhledání cíle Strana

Vyhledání cíle 160

Nastavení údaje registrovaného systémem jako cíl 160

Před zahájením navigace trasy Strana

Přepočítání trasy 168

Prohlížení alternativních tras 167

Zahájení navigace trasy 167

Před zahájením nebo během navigace trasy Strana

Prohlížení trasy 176

Přidání cílů 174

Přepočítání trasy 168

Přepnutí zobrazení odhadovaného času příjezdu a zbývajícího času 170

Během navigace trasy Strana

Zastavení navigace trasy 174

Seřízení hlasitosti navigace trasy 171

Zobrazení mapy celé trasy 176
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED OVLÁDÁNÍM

Uložené místo

Uložené místo Strana

Registrace údaje 181

Editace údaje 187

Vložení údaje z externích zařízení 185
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2. OVLÁDÁNÍ OBRAZOVKY S MAPOU A IKONY NA MAPĚ

1. OVLÁDÁNÍ OBRAZOVKY S MAPOU

ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍ  
POLOHY VOZIDLA

 Značka aktuální polohy vozidla  se ob-
jeví uprostřed obrazovky s mapou.

■AKTUÁLNÍ POLOHA A INFORMA-
CE GPS

1 Zvolte  na mapě.

2 Zvolte "Location & GPS information"
(Poloha a informace GPS).

3 Zkontrolujte, že jsou zobrazeny infor-
mace o aktuální poloze.

Když zapnete navigační systém, nejpr-
ve se zobrazí aktuální poloha. Tato ob-
razovka zobrazuje aktuální polohu 
vozidla a mapu přilehlého okolí.

INFORMACE
● Při jízdě se značka aktuální polohy vozi-

dla na obrazovce nepohybuje a pohybu-
je se mapa.

● Aktuální poloha se automaticky nastaví, 
když vozidlo přijímá signály z GPS (Glo-
bal Positioning System). Pokud není 
vaše aktuální poloha správná, automa-
ticky se opraví poté, co vozidlo bude při-
jímat signály z GPS.

● Po odpojení akumulátoru nebo u nového 
vozidla nemusí být aktuální poloha 
správná. Jakmile systém přijme signály 
z GPS, zobrazí se správná aktuální po-
loha.

Č. Informace

Poskytované informace se liší podle 
toho, zda je silnice, po které jedete, 
dálnice nebo ulice.

Zeměpisná šířka a délka

Počet dostupných satelitů a nadmoř-
ská výška

Zvolte pro registraci aktuální polohy 
v seznamu "Stored" (Uloženo) na ob-
razovce "My destinations". (S. 181)
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2. OVLÁDÁNÍ OBRAZOVKY S MAPOU A IKONY NA MAPĚ

 Pokud necháte prst položený na obrazov-
ce, mapa se bude plynule posouvat v tom-
to směru, dokud prst nezvednete.

 V závislosti na měřítku mapy bude u zvo-
leného místa zobrazen název ulice nebo 
souřadnice.

 Po posunutí obrazovky zůstane mapa vy-
středěna ve zvolené poloze, dokud neakti-
vujete jinou funkci. Značka aktuální polohy 
vozidla se bude dále pohybovat po vaší 
aktuální trase a může se dostat mimo ob-

razovku. Když zvolíte , značka ak-
tuální polohy vozidla se vrátí do středu 
obrazovky a mapa se bude pohybovat 
podle postupu vozidla po určené trase.

 Když je použita funkce posunu, značka 
aktuální polohy vozidla může z obrazovky 

zmizet. Zvolte  pro zobrazení aktu-
ální polohy vozidla na obrazovce s ma-
pou.

KONFIGURACE MAPY

1 Zvolte tlačítko lupy.

2 Pro změnu měřítka obrazovky s ma-
pou zvolte "+" nebo "-".

 Měřítko obrazovky s mapou můžete změ-
nit také následujícími způsoby:
• Volbou požadovaného bodu na měřítku.
• Posunutím ukazatele měřítka na poža-

dovaný bod.
• Otáčením knoflíku ladění/posun.

Když zvolíte jakékoliv místo na mapě, 
toto místo se přesune do středu obra-
zovky a je označeno značkou kurzoru 

.

 Když je zvoleno "Go" (Jet), zobrazí se 
zahajovací obrazovka navigace trasy. 
(S. 167)

 Když je zvoleno "Save" (Uložit), místo je 
zaregistrováno v seznamu "Stored" (Ulo-
ženo) na obrazovce "My destinations". 
(S. 181)

ZMĚNA MĚŘÍTKA MAPY

INFORMACE
● Rozsah měřítka je od 10 m do 500 km 

(150 stop až 250 mil).
● Když se změní měřítko, na chvíli se zob-

razí nový indikátor měřítka.
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1 Zvolte tlačítko vzhledu mapy.

 Každou volbou tlačítka vzhledu mapy se 
vzhled mapy bude přepínat následovně: 

3D směr jízdy ( )  2D směr jízdy 

( )  2D sever ( )

3D směr jízdy

2D směr jízdy

2D sever

ZMĚNA VZHLEDU MAPY

INFORMACE
● Vzhled mapy může být také přepnut vol-

bou  a pak "Map settings" (Nasta-
vení mapy). (S. 192)
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2. OVLÁDÁNÍ OBRAZOVKY S MAPOU A IKONY NA MAPĚ

2. IKONY NA MAPĚ

ZOBRAZENÍ RŮZNÝCH  
INFORMACÍ NA MAPĚ

IKONY OBJEKTŮ ZÁJMU 
(POI)

■RYCHLOSTNÍ LIMITY

■BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

Na mapě mohou být zobrazeny různé 
informace.

Může být zobrazen rychlostní limit sil-
nice, po které jedete.

Bezpečnostní kamery mohou být zob-
razeny na mapě jako ikony.

INFORMACE
● Výše uvedené položky budou zobrazo-

vány v závislosti na měřítku mapy.
● Výše uvedené položky budou zobrazo-

vány v závislosti na dostupných údajích 
mapy.

● Zobrazování výše uvedených položek 
může být vypnuto. (S. 192)

ZOBRAZENÍ IKON OBJEKTŮ 
ZÁJMU

Na obrazovce s mapou je možno zob-
razit objekty zájmu, například čerpací 
stanice a restaurace. Jejich poloha 
může být také nastavena jako cíl.

INFORMACE
● Můžete zvolit jednotlivé typy ikon objek-

tů zájmu zobrazených na obrazovce. 
(S. 193)
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■SEZNAM IKON OBJEKTŮ ZÁJMU
Obecné

Doprava

Ikona Název

Knihovna

Kolej/Univerzita

Škola

Cestovní kancelář

Hřbitov, pohřební ústav

Vládní úřad, Instituce, Radnice, 
Společnost obecně

Společenství

Soud

Modlitebna

Ubytování, Hotel/Motel

Lékárna

Kongresové centrum, Výstavní 
centrum

Finance, Banka

Bankomat

Pošta

Podnikání, Obchodní společnost, 
Obchod obecně, Obchodní zaří-
zení

Ordinace, Lékař, Zdraví a péče

Ambulance, Nemocnice/Polikli-
nika

Hasičská stanice

Policejní stanice

Telefonní budka, Komunikace

Zubař

Veterinář

Ikona Název

Prodejce/Servis aut, Opravna, 
Opravny obecně, Myčka aut, 
Pneuservis

Prodejce aut

Výjezd z dálnice

Letiště, Odlet/Přílet, Pozemní, 
Mezinárodní, Domácí

Autobusové nádraží, Autobusová 
zastávka, Doprava, Zastávka ve-
řejné dopravy, Doprava obecně

Nádraží

Metropolitní vlak

Čerpací stanice

Ikona Název
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Zábava

Sport

Volný čas

Pronájem vozidel, služeb, parko-
vání

Trajekt

Parkování, Venkovní parkoviště, 
Parkoviště obecně

Parkovací garáž

Venkovní parkoviště P+R

Odpočívadlo

Automobilová organizace, Auto-
mobilový klub

Stěhování, Stěhovací společnost

Prodejce motocyklů

Ikona Název

Hromadný objekt zájmu

Bar, Noční život

Volný čas, Kulturní centrum, 
Divadlo, Hudební centrum, Kon-
certní sál

Kino

Kasino

Kavárna/Bar, Kavárna

Ikona Název

Restaurace, Francouzská, Bel-
gická, Čínská, Německá, Řecká, 
Vegetariánská, Rychlé občerst-
vení, Gril, Mořské plody, Sendvi-
če, Steaky...

Ikona Název

Sport, Sport obecně, Sportovní 
aktivity

Golfové hřiště

Závodní dráha

Stadion, Sportovní centrum,  
Jízdárna

Vodní sporty

Bowling

Lyžařský areál

Ikona Název

Zábavní park

Vinice

Muzeum

Nákupy, Tržiště, Nákupní cent-
rum, Outlet

Obchod, Obchodní dům, Prodej 
nápojů

Ikona Název
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1 Zvolte požadovanou ikonu objektu zá-
jmu na mapě.

2 Zvolte .

Jeden objekt zájmu

Hromadný objekt zájmu

Turistické atrakce, Významné  
turistické atrakce

Park/Rekreační oblast

Přístaviště jachet, Přístav

Kemp

Obchod s potravinami

Historická památka

Parkoviště obytných přívěsů, 
kemp

Prodejna knih

Kadeřnictví a kosmetika

Fotograf

Prodejna obuvi

Prodejna vína a likérů

Prodejna oděvů

Čistírna a prádelna

Ikona Název ZOBRAZENÍ INFORMACÍ  
O OBJEKTU ZÁJMU
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2. OVLÁDÁNÍ OBRAZOVKY S MAPOU A IKONY NA MAPĚ

3 Zkontrolujte, že jsou zobrazeny infor-
mace o objektu zájmu.

DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ

1 Zvolte ikonu dopravy.

 Každou volbou ikony dopravy se změní 
režim mapy. 

Režim normální mapy

Režim dopravní mapy

 Zobrazí se ikony dopravního hlášení a zob-
razení rychlostního limitu.

 Zvýrazní se informace o dopravním pro-
vozu.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro volání registro-
vaného telefonního čísla. 74

Zvolte pro registraci místa 
v seznamu "Stored" (Ulo-
ženo) na obrazovce "My 
destinations".

181

Zvolte pro zobrazení obra-
zovky zahájení navigace 
trasy.

167

PŘEPNUTÍ DO REŽIMU  
DOPRAVNÍ MAPY

Na obrazovce s mapou je možné pře-
pínat režimy do režimu normální mapy 
a režimu dopravní mapy.
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■ZOBRAZENÍ PODROBNOSTÍ IKON 
DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ

1 Zvolte požadovanou ikonu dopravního 
hlášení na mapě.

2 Zkontrolujte, že jsou zobrazeny infor-
mace o dopravním hlášení.

■ZOBRAZENÍ SEZNAMU DOPRAV-
NÍCH HLÁŠENÍ

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Traffic messages" (Dopravní 
hlášení). (S. 145)

2 Zvolte požadovanou záložku pro volbu 
seznamu. 

ZOBRAZENÍ PODROBNÝCH 
DOPRAVNÍCH INFORMACÍ

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení dopravních hlá-
šení týkajících se nastavené trasy.

Zvolte pro zobrazení všech doprav-
ních hlášení.

Zvolte pro zobrazení dopravních hlá-
šení s výstrahou.
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3 Zvolte požadovanou zprávu.

4 Zkontrolujte, že je zobrazeno dopravní 
hlášení.

■SEZNAM IKON DOPRAVNÍHO HLÁ-
ŠENÍ

Č. Informace

Úsek trasy
Pokud není úsek trasy dostupný, zob-
razí se informace, např. název ulice, 
název města, regionu nebo země.

: Ikona nehody

: Ikona nehody na trase

: Ikona nehody na objízdné 
trase

Vzdálenost k nehodě a směr od vozi-
dla

Zvolte pro aktualizaci dopravních in-
formací.
Tato funkce je dostupná, když je 
"Refresh setting" (Nastavení obnove-
ní) nastaveno na "Manual". (S. 198)

 "Detour" (Objížďka): Zvolte pro objížď-
ku úseku. (S. 179)

Ikona Název

Nebezpečí smyku

Špatné počasí

Vítr

Sněžení

Zvýšený provoz

Hustý provoz

Nehoda

Práce na silnici

Zúžená vozovka

Výstraha

Uzavírka

Kontrolní stanoviště

Informace
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3. VYHLEDÁNÍ CÍLE

1. REJSTŘÍK VYHLEDÁNÍ CÍLE

Je několik způsobů, jak vyhledat cíl.

Jak vyhledat seznam cílů Strana

Vyhledání pomocí zaregistrovaných míst v systému. 160

Vyhledání z předchozích nastavených cílů. 160

Vyhledání pomocí telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu. 161

Vyhledání pomocí adresy. 161

Vyhledání pomocí objektů zájmu. 162

Vyhledání na mapě. 165

Vyhledání pomocí souřadnic. 165
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3. VYHLEDÁNÍ CÍLE

2. VYHLEDÁVÁNÍ

VYHLEDÁNÍ POMOCÍ  
ZAREGISTROVANÝCH MÍST

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "My destinations" (Moje cíle). 
(S. 145)

2 Zvolte záložku "Stored" (Uložené).

3 Zvolte požadovaný údaj.

 Bude vypočítána trasa.

VYHLEDÁNÍ Z PŘEDCHOZÍCH 
CÍLŮ

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "My destinations" (Moje cíle). 
(S. 145) 

2 Zvolte záložku "Last" (Poslední).

3 Zvolte požadovaný údaj.

 Bude vypočítána trasa.

Pro použití této funkce je nezbytné za-
registrovat údaj. (S. 181)

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 187)

INFORMACE

● Pokud nebyl zaregistrován "Home"
(Domov), zobrazí se hlášení a auto-
maticky se objeví obrazovka nastave-
ní. (S. 182)

● Přenesené objekty zájmu a trasy z ex-
terního zařízení nebo serveru budou 
uloženy v tomto seznamu.  
(S. 185, 226)

● Přenesené trasy jsou označeny po-
mocí specifické ikony.

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 187)

INFORMACE

● Seznam může obsahovat maximálně 
100 údajů. Když je dosaženo maxima, 
nejstarší cíl se vymaže a uvolní tak 
prostor pro uložení nového cíle do se-
znamu.
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3. VYHLEDÁNÍ CÍLE
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1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "My destinations" (Moje cíle). 
(S. 145)

2 Zvolte záložku "Phone book" (Tele-
fonní seznam).

3 Zvolte požadovaný údaj.

"Search contact" (Vyhledat kontakt): 
Zvolte pro vyhledání pomocí jména kon-
taktu.

 Bude vypočítána trasa.

VYHLEDÁNÍ POMOCÍ  
ADRESY

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Enter destination" (Zadat 
cíl). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Address" (Adresa).

3 Zvolte "Country" (Země) pro zadání 
požadované země.

4 Zvolte "Town" (Město) nebo "Code"
(Kód) pro zadání názvu města nebo 
poštovního kódu.

 Když je zadáno buď "Town" nebo 
"Code", druhý údaj bude zadán automa-
ticky.

5 Zvolte "Street" (Ulice) pro zadání ná-
zvu ulice.

6 Zvolte "No." (Číslo) nebo "Intersection"
(Křižovatka) pro zadání čísla silnice 
nebo názvu křižovatky.

 Zadat číslo domu a křižovatku současně 
není možné.

7 Zvolte "Calculate route" (Vypočítat 
trasu).

 Bude vypočítána trasa.

Před použitím této funkce připojte 
Bluetooth® telefon s telefonním profi-
lem. (S. 109)
Pokud kontakt nemá uloženou infor-
maci o adrese, údaj bude tlumený.

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 187)
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VYHLEDÁNÍ POMOCÍ  
OBJEKTŮ ZÁJMU
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3. VYHLEDÁNÍ CÍLE

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Enter destination" (Zadat 
cíl). (S. 145)

2 Zvolte záložku "POI" (Objekt zájmu).

3 Zvolte požadovanou položku.

INFORMACE
● "Calculate route" může být zvoleno, 

jakmile bylo zadáno "Town" (Město) 
nebo "Code" (Kód). Pokud zvolíte 
"Calculate route", když bylo zadáno 
pouze "Town" nebo "Code", vyhledání 
trasy bude zahájeno pro střed města za-
daného jako cíl.

● Pokud zvolíte , zadané údaje jiné 
než "Country" (Země) budou vymazány.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro vyhledání pomo-
cí kategorie. 163

Zvolte pro vyhledání pomo-
cí názvu. 164

Zvolte pro vyhledání pomo-
cí mapy. 164

Zvolte pro vyhledání pomo-
cí online vyhledávání. 220
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■VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORIE

1 Zvolte "By category" (Pomocí katego-
rie).

2 Zvolte požadovanou položku pro vy-
hledání oblasti.

3 Zvolte požadovanou kategorii.

4 Zvolte požadovanou podkategorii.

5 Zvolte  pro požadovaný objekt 
zájmu.

 Pokud zvolíte požadovaný objekt zájmu, 
bude vypočítána trasa.

6 Zvolte "Go" (Jet).

 Bude vypočítána trasa.

Č. Funkce

Zvolte pro nastavení okolí aktuální 
polohy.

Zvolte pro nastavení okolí hlavního  
cíle. Objekty zájmu v okolí průjezd-
ných bodů vyhledány nebudou.

Zvolte pro nastavení okolí aktuální 
trasy.

Zvolte pro nastavení požadovaného 
města.
Zvolte "Enter city" pro zadání názvu 
města a pak zvolte "OK".

 Když je zvoleno "Save" (Uložit), místo je 
zaregistrováno v seznamu "Stored" (Ulo-
ženo) na obrazovce "My destinations". 
(S. 183)

 V závislosti na informacích o objektu zá-
jmu se zobrazí "Details" (Podrobnosti). 
Pro zobrazení podrobných informací 
o objektu zájmu zvolte "Details".

 Když zvolíte , budete volat zare-
gistrované telefonní číslo.
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3. VYHLEDÁNÍ CÍLE

■VYHLEDÁNÍ POMOCÍ NÁZVU

1 Zvolte "By name" (Pomocí názvu).

2 Zvolte požadovanou oblast pro vyhle-
dávání. (S. 163)

3 Zadejte název objektu zájmu a pak 
zvolte "OK".

4 Postupujte podle kroků "VYHLEDÁNÍ 
POMOCÍ KATEGORIE" od "KROK 5". 
(S. 163)

■VYHLEDÁNÍ POMOCÍ MAPY

1 Zvolte "By map" (Pomocí mapy).

2 Zvolte požadovanou ikonu objektu záj-
mu na mapě.

3 Postupujte podle kroků "VYHLEDÁNÍ 
POMOCÍ KATEGORIE" od "KROK 5". 
(S. 163)

INFORMACE
● Oblasti vyhledávání jsou dostupné ná-

sledovně. 
Vyhledání pomocí "At current posi-
tion" (Kolem aktuální polohy), "At des-
tination" (Kolem cíle) nebo názvu 
města:  
Vyhledávací rádius je 50 km. 
Vyhledání pomocí "Along route" (Podél 
trasy):  
Oblast vyhledávání je 500 m po obou 
stranách trasy.

● Seznam výsledků hledání objektů zájmu 
je seřazen podle vzdálenosti k objektu 
zájmu z následujících bodů. 
Vyhledání pomocí "At current posi-
tion" nebo "Along route": 
Vzdálenost bude počítána z aktuální po-
lohy k objektu zájmu. 
Vyhledání pomocí "At destination": 
Vzdálenost bude počítána z cíle k objek-
tu zájmu. 
Vyhledání pomocí názvu města: Vzdále-
nost bude počítána ze středu města 
k objektu zájmu.

INFORMACE

● V závislosti na aktuálním měřítku 
mapy nebudou pro volbu dostupné 
všechny ikony objektů zájmu.
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1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Enter destination" (Zadat 
cíl). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Advanced" (Rozší-
řené).

3 Zvolte "Select point on map" (Zvolit 
místo na mapě).

4 Zvolte požadované místo na mapě.

5 Zvolte "Go" (Jet).

 Bude vypočítána trasa.

VYHLEDÁNÍ POMOCÍ  
SOUŘADNIC

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Enter destination" (Zadat 
cíl). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Advanced" (Rozší-
řené).

3 Zvolte "Enter geo-coordinates" (Za-
dat souřadnice).

4 Zvolte "N" (Severní) nebo "S" (Jižní).

5 Zadejte zeměpisnou šířku.

6 Zvolte "W" (Západní) nebo "E" (Vý-
chodní).

7 Zadejte zeměpisnou délku.

8 Zvolte "OK".

 Když je zvoleno "Save" (Uložit), místo je 
zaregistrováno v seznamu "Stored" (Ulo-
ženo) na obrazovce "My destinations". 
(S. 183)

Souřadnice mohou být zadány ve for-
mátu DMS (Stupně, Minuty’, Sekun-
dy”). Je možné zadat pouze takové 
hodnoty souřadnic, které mohou po-
tenciálně existovat. Nemožné hodnoty 
souřadnic a jejich příslušná obrazov-
ková tlačítka budou tlumená.
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3. VYHLEDÁNÍ CÍLE

9 Zvolte "Go" (Jet).

 Bude vypočítána trasa.

INFORMACE
● Pokud je nastaven cíl, který neleží na 

silnici, vozidlo bude navigováno na mís-
to na silnici co nejblíže k cíli.
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4. NAVIGACE TRASY

1. ZAHÁJENÍ NAVIGACE TRASY

OBRAZOVKA ZAHÁJENÍ  
NAVIGACE TRASY

●Řiďte se dopravními předpisy a mějte při 
jízdě na paměti stav silnic. Pokud dojde 
ke změně dopravního značení na silnici, 
navigace trasy nemusí takové změněné 
informace ukázat.

1 Zvolte "Go" (Jet).

 Zahájí se navigace trasy. (S. 170)

Po vyhledání cíle se zobrazí obrazov-
ka zahájení navigace trasy.
Podle nastavení se zobrazí buď obra-
zovka doporučené trasy nebo obra-
zovka alternativ trasy. (S. 195)

VÝSTRAHA

OBRAZOVKA DOPORUČENÉ 
TRASY

Na mapě se zobrazí doporučená trasa.

 "Route options" (Možnosti trasy): Zvol-
te pro nastavení předvoleb trasy pro ak-
tuální trasu a kritéria vyhýbání na 
aktuální trase před zahájením navigace 
trasy. (S. 168)

 "Street View": Zvolte pro zobrazení 
Street View. (S. 224)

INFORMACE
● Výchozí doporučenou trasu je možné 

změnit. (S. 195)
●Čas příjezdu nebo zbývající čas bude 

zobrazen v levé horní oblasti mapy. Při 
každé volbě této oblasti se přepíná zob-
razení mezi zobrazením času příjezdu 
a zbývajícího času.

● Na mapě je zobrazena vzdálenost celé 
trasy.

● V režimu 2D sever se vždy zobrazí obra-
zovka zahájení navigace trasy.

● Pokud je zvoleno a podrženo "Go", 
bude zahájen demo režim. Pro ukončení 
demo režimu zvolte "Quit" (Ukončit).
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4. NAVIGACE TRASY

1 Pro volbu trasy zvolte jednu ze tří alter-
nativních tras.

 Zahájí se navigace trasy. (S. 170)

PŘIZPŮSOBENÍ TRASY

Obrazovka doporučené trasy

1 Zvolte "Route options" (Možnosti 
trasy).

2 Zvolte požadovanou položku pro na-
stavení předvoleb trasy a kritérií vyhý-
bání.

3 Zvolte "Route options" (Možnosti 
trasy).

 Trasa bude přepočítána a pak se zobrazí 
obrazovka zahájení navigace trasy.

OBRAZOVKA ALTERNATIV 
TRASY

Na mapě jsou zobrazeny tři alternativ-
ní trasy.

 "Avoid" (Vyhnout se): Zvolte pro nasta-
vení kritérií vyhýbání na aktuální trase 
před zahájením navigace trasy.  
(S. 168)

 "Street View": Zvolte pro zobrazení 
Street View. (S. 224)

INFORMACE
● Výchozí kritéria vyhýbání je možné změ-

nit. (S. 195)
● V seznamu se zobrazí čas příjezdu 

a vzdálenost celé trasy.
● V režimu 2D sever se vždy zobrazí obra-

zovka zahájení navigace trasy.
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Obrazovka alternativ trasy

1 Zvolte "Avoid" (Vyhnout se).

2 Zvolte požadovanou položku pro na-
stavení kritérií vyhýbání.

3 Zvolte "Avoid" (Vyhnout se).
 Trasa bude přepočítána a pak se zobrazí 

obrazovka zahájení navigace trasy.

INFORMACE
● Nastavení předvolby trasy a vyhýbání 

při výše uvedeném způsobu ovlivní pou-
ze aktuální trasu. Výchozí možnosti tra-
sy mohou být změněny z obrazovky 
"Route options" (Možnosti trasy). 
(S. 195)
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4. NAVIGACE TRASY

2. NAVIGACE TRASY 

OBRAZOVKA NAVIGACE 
TRASY

■SMĚROVÉ TABULE 

■OBRAZOVKA ODBOČKY DÁLNICE

■OBRAZOVKA ODBOČKY TUNELU

Při navigaci trasy se zobrazí obrazov-
ka navigace trasy.

Č. Informace

Vzdálenost a čas příjezdu nebo zbý-
vající čas do cíle
Při každé volbě informačního pole se 
obrazovka přepíná mezi časem pří-
jezdu a zbývajícím časem do cíle.

Navigovaná trasa

Zvolte pro zopakování posledního na-
vigačního oznámení.

Název aktuální ulice nebo příští ulice 
(když se blížíte k místu odbočení)

Aktuální poloha

Vzdálenost k následující odbočce se 
šipkou signalizující směr odbočení

Sloupec dopravy ukazuje ikonu do-
pravního hlášení a dopravní zácpy.

Když se přibližuje odbočka, automatic-
ky se zobrazí směrová tabule.

Když se blížíte k odbočce dálnice, au-
tomaticky se zobrazí obrázky pohledu 
na odbočku.

Když se blížíte k odbočce tunelu, auto-
maticky se zobrazí obrázky pohledu na 
odbočku tunelu.
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■DOPORUČENÍ JÍZDNÍHO PRUHU

 Hlasitost hlasové navigace může být seří-
zena otáčením knoflíku zapnutí-vypnutí/
hlasitost.

 Pokud je zvoleno , poslední navigač-
ní oznámení bude zopakováno.

Když se přibližuje místo odbočení, au-
tomaticky se zobrazí doporučení jízd-
ního pruhu.

INFORMACE
● Pokud vozidlo opustí navigovanou trasu, 

trasa bude přepočítána.
● V některých oblastech nejsou silnice 

v naší databázi plně digitalizované. Z to-
hoto důvodu může navigace trasy zvolit 
silnici, po které nemůžete jet.

● Výše uvedené položky budou zobrazo-
vány v závislosti na měřítku mapy.

● Zobrazování výše uvedených položek 
může být vypnuto. (S. 192)

Hlasová navigace poskytuje různá hlá-
šení, když se přibližujete ke křižovatce 
nebo k jinému místu, kde je nezbytné 
manévrovat s vozidlem.

INFORMACE
● Hlasová navigace nemusí vyslovit určitý 

název ulice správně nebo jasně z důvo-
du omezení funkce text-to-speech.

● Na dálnicích, mezistátních silnicích 
nebo jiných silnicích s vysokými rych-
lostními limity se bude hlasová navigace 
ozývat dříve než na městských ulicích, 
aby umožnila dostatek času k manévro-
vání s vozidlem.

● Pokud systém nemůže určit správně ak-
tuální polohu vozidla (v případě slabého 
příjmu signálu GPS), hlasová navigace 
se může ozvat dříve nebo se zpoždě-
ním.

● Je možné změnit také hlasitost hlasové 
navigace. (S. 98)
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● Dodržujte dopravní předpisy a mějte na 
paměti stav vozovky, zvláště pak, jede-
te-li po IPD silnicích (silnice, které ne-
jsou úplně digitalizovány v naší databázi). 
Navigace trasy nemusí mít aktualizova-
né informace, např. směr jednosměrné 
ulice.

172

4. NAVIGACE TRASY

VÝSTRAHA
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3. NASTAVENÍ A VYMAZÁNÍ TRASY

Během navigace trasy mohou být trasy prohlíženy, změněny nebo přepočítány.

Informace Strana

Zastavení navigace trasy 174

Přidání a editace průjezdných bodů 174

Zobrazení informací o trase 176

Zobrazení seznamu odboček 177

Vyhnutí se silnici na trase 177

Objížďka místa manévru na trase 178

Přepočítání trasy pomocí dopravních informací 180
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ZASTAVENÍ NAVIGACE  
TRASY

174

4. NAVIGACE TRASY

1 Zvolte  na mapě.

2 Zvolte "Stop guidance" (Zastavit na-
vigaci).

PŘIDÁNÍ A EDITACE  
PRŮJEZDNÝCH BODŮ

1 Vyhledejte další průjezdný bod stej-
ným způsobem, jako při vyhledání cíle. 
(S. 159)

2 Zvolte požadovanou položku.

Pokud je zvoleno "Replace" (Nahradit)
 Trasa bude přepočítána.
Pokud je zvoleno "Add" (Přidat)

3 Zvolte "Go" (Jeď).

 Trasa bude přepočítána.
 Naposled zadaný průjezdný bod je přidán 

jako první průjezdný bod a zvýrazněn.
 Pořadí průjezdných bodů a cíle může být 

změněno posunutím údaje do požadova-
né polohy v seznamu.

 Pokud je již nastaven maximální počet 
průjezdných bodů, objeví se potvrzovací 
obrazovka. Pro vymazání průjezdného 

bodu zvolte "Yes" (Ano) a zvolte 
vedle požadovaného průjezdného bodu, 
abyste ho vymazali.

PŘIDÁNÍ PRŮJEZDNÝCH 
BODŮ

Kromě hlavního cíle může být nastave-
no maximálně 9 průjezdných bodů.

Č. Funkce

Zvolte pro nahrazení existujícího cíle 
nebo průjezdného bodu novým cílem.

Zvolte pro přidání průjezdného bodu.

Zvolte pro návrat na naposled zobra-
zenou obrazovku.
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4. NAVIGACE TRASY
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■VYMAZÁNÍ PRŮJEZDNÝCH BODŮ

1 Zobrazte obrazovku informací o trase. 
(S. 176)

2 Zvolte  vedle požadovaného prů-
jezdného bodu.

3 Zvolte požadovanou položku.

 Když je průjezdný bod(y) vymazán, trasa 
bude přepočítána.

■ZMĚNA POŘADÍ PRŮJEZDNÝCH 
BODŮ

1 Zobrazte obrazovku informací o trase. 
(S. 176)

2 Přetáhněte průjezdný bod do požado-
vané polohy.

 Trasa bude přepočítána.

EDITACE PRŮJEZDNÝCH 
BODŮ

Č. Funkce

Zvolte pro registraci průjezdného 
bodu v seznamu "Stored" (Uloženo) 
na obrazovce "My destinations".  
(S. 181)

Zvolte pro vymazání průjezdného  
bodu.

Zvolte pro vymazání všech průjezd-
ných bodů.

INFORMACE
● Pokud je vymazán hlavní cíl, poslední 

průjezdný bod před vymazaným cílem 
se stane novým hlavním cílem.
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4. NAVIGACE TRASY

1 Zvolte  na mapě.

2 Zvolte "Route information" (Informa-
ce o trase).

3 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka informací o cíli.

Informace o cíli (zobrazí se, když nejsou 
nastaveny žádné průjezdné body)

Informace o trase pro průjezdné body

Č. Informace

Čas příjezdu, zbývající čas a vzdále-
nost do cíle

Adresa cíle

Vzdálenost do cíle

Zvolte pro změnu předvolby trasy  
a kritérií vyhýbání. (S. 168)

Zvolte pro zobrazení přehledu trasy.

Adresa průjezného bodu

Zvolte pro editaci průjezdného bodu/
cíle. (S. 175)
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4. NAVIGACE TRASY
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1 Zvolte  na mapě.

2 Zvolte "Turn list" (Seznam odboček).

3 Zvolte požadovanou položku pro zob-
razení úseku.

 Zobrazí se navigační šipka, název ulice, 
vzdálenost do místa.

4 Zkontrolujte, že se zobrazil detail úseku.

BLOKOVÁNÍ SILNICE PŘED 
VÁMI

1 Zvolte  na mapě.

2 Zvolte "Block road ahead" (Blokovat 
silnici před vámi).

3 Pro volbu požadované položky zvolte 
požadovanou vzdálenost objížďky.

 Trasa bude přepočítána.
 Na mapě se označí blokovaná trasa.
 Poté, co je blokovaná trasa objeta, funkce 

blokování silnice před vámi bude automa-
ticky deaktivována.

 "Detour" (Objížďka): Zvolte pro objížď-
ku úseku. (S. 178)

Pevná vzdálenost na silnici před vámi 
může být zablokována.

Č. Funkce

Zvolte pro deaktivaci této funkce.

Zvolte pro objížďku příštích  
2 km ~ 20 km na aktuální trase  
(silnici).
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4. NAVIGACE TRASY

■OBJÍŽĎKA ÚSEKU

1 Zobrazte seznam odboček. (S. 177)

2 Zvolte požadovaný úsek, který chcete 
objet.

3 Zvolte "Detour" (Objížďka).

 Trasa bude přepočítána.

■ZRUŠENÍ OBJÍŽDĚNÉHO ÚSEKU

1 Zobrazte seznam odboček. (S. 177)

2 Zvolte "Detours" (Objížďky).

3 Zvolte "Detour off" (Vypnout objížďku).

 Pokud se má objíždět více než jedno mís-
to, zobrazí se seznam míst pro objíždění. 
Zvolte místa ze seznamu, abyste zrušili je-
jich objížďky.

 Trasa bude přepočítána.

OBJÍŽĎKA ÚSEKU ZE SEZNAMU 
ODBOČEK
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4. NAVIGACE TRASY
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■OBJÍŽĎKA ÚSEKU

1 Zobrazte seznam dopravních hlášení. 
(S. 157)

2 Zvolte záložku "On route" (Na trase).

3 Zvolte požadovaný úsek, který chcete 
objet.

4 Zvolte "Detour" (Objížďka).

 Trasa bude přepočítána.
 Značka TMC na obrazovce "On route" se 

změní na .

■ZRUŠENÍ OBJÍŽDĚNÉHO ÚSEKU

1 Zobrazte seznam dopravních hlášení. 
(S. 157)

2 Zvolte záložku "On route" (Na trase).

3 Zvolte objížděný úsek.

4 Zvolte "Detour off" (Vypnout objížďku).

 Trasa bude přepočítána.
 Značka TMC na obrazovce "On route" se 

změní na .

OBJÍŽĎKA ÚSEKU ZE SEZNAMU 
DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ
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4. NAVIGACE TRASY

Pokud je zvoleno "Automatic" (Automa-
ticky)

1 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka.

 Trasa bude automaticky přepočítána.

Pokud je zvoleno "Manual" (Manuálně)

1 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka.

2 Zvolte "Show detour" (Ukázat ob-
jížďku).

 Pro návrat na předchozí obrazovku zvolte 
"Ignore" (Ignorovat).

3 Zvolte "Detour" (Objížďka).

 Trasa bude přepočítána.
 Pro návrat na předchozí obrazovku zvolte 

"Ignore" (Ignorovat).

Budete informováni o příslušných do-
pravních hlášeních na trase pomocí 
vyskakovacího okna.
Vyskakovací okno se může lišit v zá-
vislosti na nastavení dopravního hlá-
šení. (S. 196)
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5. MOJE CÍLE

1. REGISTRACE ÚDAJE

REGISTRACE NOVÉHO  
ÚDAJE

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "My destinations" (Moje cíle). 
(S. 145)

2 Zvolte záložku "Stored" (Uložené).

3 Zvolte "Create new entry" (Vytvořit 
nový údaj).

4 Zadejte adresu údaje (S. 161) a pak 
zvolte "Save new entry" (Uložit nový 
údaj).

5  Zadejte název údaje a pak zvolte 
"OK".

6 Zkontrolujte, že údaj je zaregistrován 
v seznamu "Stored" (Uložené).

V tomto systému může být zaregistro-
váno až 200 údajů.

REGISTRACE ZE SEZNAMU 
"Stored"

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 187)
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5. MOJE CÍLE

■REGISTRACE "Home"

1 Zvolte "Home".

2 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

3 Zvolte požadovaný způsob pro vyhle-
dání místa.

 Podrobné informace o vyhledání místa na 
mapě: S. 160.

Pokud zvolíte "Use current location"
(Použít aktuální polohu)

 Údaj je zaregistrován jako "Home" (Do-
mov) v seznamu "Stored" (Uloženo).

Pokud vyhledáváte cíl pomocí "Enter 
address" (Zadat adresu)

4 Zadejte adresu a pak zvolte "Save as 
Home address" (Uložit jako adresu 
domova).

Pokud vyhledáváte cíl pomocí "Select 
point on map" (Zvolit místo na mapě)

4 Zvolte požadované místo na mapě 
a pak zvolte "Save" (Uložit).

Pokud vyhledáváte cíl pomocí "Enter 
geo-coordinates" (Zadat souřadnice)

4 Zadejte souřadnice a pak zvolte "Save"
(Uložit).

Pokud vyhledáváte cíl pomocí jiných 
způsobů

4 Zvolte požadovaný údaj ze seznamu.

Pokud nebyl zaregistrován "Home"
(Domov), volbou "Home" bude umož-
něna registrace adresy domova. 

 Zvolte  pro zobrazení a editaci in-
formací o údaji. (S. 187)
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1 Zvolte požadované místo na mapě.

2 Zvolte "Save" (Uložit).

3 Proveďte kroky "REGISTRACE ZE 
SEZNAMU "Stored"" od "KROK 5". 
(S. 181)

1 Zobrazte obrazovku informací o poloze 
a GPS. (S. 149)

2 Zvolte "Save current location" (Uložit 
aktuální polohu).

3 Proveďte kroky "REGISTRACE ZE 
SEZNAMU "Stored"" od "KROK 5". 
(S. 181)

1 Vyhledejte místo pomocí "POI" (Objekt 
zájmu). (S. 162)

2 Zvolte "Save" (Uložit).

3 Proveďte kroky "REGISTRACE ZE 
SEZNAMU "Stored"" od "KROK 5". 
(S. 181)

REGISTRACE Z MAPY REGISTRACE AKTUÁLNÍ  
POLOHY

REGISTRACE Z POI
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5. MOJE CÍLE

1 Zobrazte obrazovku možností údajů. 
(S. 187)

2 Zvolte "Add to stored contacts" (Při-
dat k uloženým kontaktům). 

3 Proveďte kroky "REGISTRACE ZE 
SEZNAMU "Stored"" od "KROK 5". 
(S. 181)

1 Zobrazte obrazovku informací o trase. 
(S. 176)

2 Zvolte  vedle požadovaného prů-
jezdného bodu nebo hlavního cíle.

3 Zvolte "Add to stored contacts" (Při-
dat k uloženým kontaktům).

4 Proveďte kroky "REGISTRACE ZE 
SEZNAMU "Stored"" od "KROK 5". 
(S. 181)

REGISTRACE Z OBRAZOVKY 
MOŽNOSTÍ ÚDAJŮ

INFORMACE
● Pokud kontakt obsahuje adresu a tele-

fonní číslo, ty budou uloženy v seznamu 
"Stored" (Uložené) na obrazovce "My 
destinations" a obrazovce "Contacts".  
(S. 72, 181)

REGISTRACE Z OBRAZOVKY 
INFORMACÍ O TRASE
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■NAHRÁNÍ OBJEKTŮ ZÁJMU A TRAS 
POMOCÍ USB PAMĚTI

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte USB paměť.

3 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Enter destination" (Zadat 
cíl). (S. 145)

4 Zvolte záložku "Advanced" (Rozší-
řené).

5 Zvolte "Load POIs and routes from 
USB" (Nahrát objekty zájmu a trasy 
z USB).

6 Zkontrolujte, že je zobrazen sloupec 
průběhu, když probíhá nahrávání údajů.

 Pro zrušení této funkce zvolte "Cancel"
(Zrušit).

7 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka, když je činnost dokon-
čena.

8 Zkontrolujte, že údaj je zaregistrován 
v seznamu "Stored" (Uloženo) na ob-
razovce "My destinations". (S. 181)

REGISTRACE Z EXTERNÍHO 
ZAŘÍZENÍ

Do tohoto systému mohou být z USB 
paměti přeneseny údaje formátu 
"vCards". Přenesené objekty zájmu 
a trasy budou uloženy v seznamu 
"Stored" (Uložené) na obrazovce "My 
destinations". (S. 181)

INFORMACE
● Stažení nemusí být dokončeno správně 

v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování vypnut spínač motoru.

• Pokud je USB paměť vyjmuta před do-
končením stahování

● Pokud již byl dosažen maximální počet 
možných uložených kontaktů, objeví se 
potvrzovací obrazovka. 
Vymažte kontakt(y), abyste udělali místo 
pro nové kontakty. (S. 69)
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5. MOJE CÍLE

■NAHRÁNÍ OBJEKTŮ ZÁJMU A TRAS 
ZE SERVERU

Objekty zájmu a trasy mohou být přidá-
ny pomocí stažení ze stránky portálu 
Toyota. Ty budou uloženy v seznamu 
"Stored" (Uloženo) na obrazovce "My 
destinations". (S. 181) Podrobné in-
formace o službě připojení: S. 214
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2. ZOBRAZENÍ A EDITACE INFORMACÍ O ÚDAJI

ZOBRAZENÍ A EDITACE  
INFORMACÍ O ÚDAJI

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "My destinations" (Moje cíle). 
(S. 145)

2 Zvolte požadovanou záložku.

3 Zvolte  vedle požadovaného 
údaje.

Obrazovka možností údaje seznamu 
"Stored" (Uloženo) (Když je zvolen údaj)

Obrazovka možností údaje seznamu 
"Stored" (Uloženo) (Když je zvolena 
trasa)

Obrazovka možností údaje seznamu 
"Last" (Poslední)

Obrazovka možností údaje seznamu 
"Phone book" (Telefonní seznam) 

Č. Funkce Strana

Zvolte pro zobrazení po-
drobných informací o údaji. 188

Zvolte pro změnu jména 
údaje. 188

Zvolte pro editaci adresy. 188

Zvolte pro vymazání údaje/
trasy/cíle. 

Zvolte pro vymazání všech 
údajů/tras/cílů. 

Zvolte pro editaci trasy. 189

Zvolte pro registraci údaje 
v seznamu "Stored" na ob-
razovce "My destinations" 
a obrazovce "Contacts".

184
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5. MOJE CÍLE

1 Zobrazte obrazovku možností údajů. 
(S. 187)

2 Zvolte "Show details" (Ukázat po-
drobnosti).

3 Zkontrolujte podrobnosti informací 
o údaji. 

 Na mapě se označí adresa. 
 Zobrazí se adresa a obrázek kontaktu z te-

lefonního seznamu systému, pokud je 
k dispozici.

1 Zobrazte obrazovku možností údajů. 
(S. 187)

2 Zvolte "Rename" (Přejmenovat).

3 Zadejte nové jméno a pak zvolte "OK".

1 Zobrazte obrazovku možností údajů. 
(S. 187)

2 Zvolte "Edit address" (Editovat ad-
resu).

3 Zadejte novou adresu. (S. 161)

4 Zvolte "Save changes" (Uložit změny).

INFORMACE
● Pokud je editován údaj, který je přene-

sen z mobilního telefonu, změna se pro-
mítne do údaje v seznamu "Stored" na 
obrazovce "My destinations" a obrazov-
ce "Contacts". (S. 72, 181)

ZOBRAZENÍ PODROBNOSTÍ 
INFORMACÍ O ÚDAJI

 Když je zvoleno "Go" (Jet), zobrazí se 
obrazovka zahájení navigace trasy.

ZMĚNA NÁZVU ÚDAJE

EDITACE ADRESY
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1 Zobrazte obrazovku možností údajů. 
(S. 187)

2 Zvolte "Edit route" (Editovat trasu).

3 Zvolte  vedle požadovaného 
údaje.

 Pořadí průjezdných bodů může být změně-
no posunutím cíle do požadované polohy.

4 Zvolte požadovanou položku.

EDITACE TRASY

Č. Funkce

Zvolte pro editaci adresy. (S. 188)

Zvolte pro vymazání průjezdného  
bodu.

Zvolte pro vymazání všech průjezd-
ných bodů.
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5. MOJE CÍLE

3. ODESLÁNÍ A OBNOVENÍ ULOŽENÝCH KONTAKTŮ POUŽITÍM USB PAMĚTI

ODESLÁNÍ ULOŽENÝCH 
KONTAKTŮ DO USB PAMĚTI

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte USB paměť.

3 Stiskněte tlačítko "SETUP" (Nastavit).

4 Zvolte "General" (Hlavní).

5 Zvolte "Backup stored contacts to 
USB" (Zálohovat uložené kontakty na 
USB).

6 Zkontrolujte, že je zobrazen sloupec 
průběhu, když probíhá odesílání údajů.

7 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka, když je činnost dokon-
čena.

Údaje v seznamu "Stored" na obrazov-
ce "My destinations" a obrazovce 
"Contacts" (S. 72, 181) mohou být 
přeneseny do USB paměti.

INFORMACE
● Stažení nemusí být dokončeno správně 

v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování vypnut spínač motoru.

• Pokud je USB paměť vyjmuta před do-
končením stahování
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1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte USB paměť.

3 Stiskněte tlačítko .

4 Zvolte "General" (Hlavní).

5 Zvolte "Restore contact backup from 
USB" (Obnovit zálohu kontaktů z USB).

6 Zkontrolujte, že je zobrazen sloupec 
průběhu, když probíhá nahrávání údajů.

7 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka, když je činnost dokon-
čena.

Do tohoto systému mohou být z USB 
paměti přeneseny záložní údaje.
Přenesené údaje budou uloženy v se-
znamu "Stored" (Uloženo) na obrazov-
ce "My destinations" a obrazovce 
"Contacts". (S. 72, 181)

INFORMACE
● Stažení nemusí být dokončeno správně 

v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování vypnut spínač motoru.

• Pokud je USB paměť vyjmuta před do-
končením stahování
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6. NASTAVENÍ NAVIGACE

1. NASTAVENÍ MAPY

NASTAVENÍ MAPY

1 Zvolte  na mapě.

2 Zvolte "Map settings" (Nastavení 
mapy).

3 Zvolte položku, která má být nastavena.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro nastavení vzhle-
du mapy na 3D směr jízdy, 
2D směr jízdy nebo 2D se-
ver.

151

Zvolte pro nastavení reži-
mu obrazovky na "Auto-
matic" (Automatický), 
"Day" (Denní) nebo  
"Night" (Noční).

194

Zvolte pro nastavení zobra-
zení informací o příjezdu 
na čas příjezdu, zbývající 
čas do cíle nebo vypnuto.



Zvolte pro nastavení zobra-
zených kategorií ikon ob-
jektů zájmu.

193

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
informace o rychlostním li-
mitu.

194

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
funkce automatického 
zvětšení (když se blížíte  
k navigačnímu bodu).



Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení šipky navigace 
trasy se vzdáleností k příš-
tímu manévrovacímu  
bodu.

170

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení názvu aktuální 
ulice nebo příští ulice (když 
se blíží manévr).

170

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení směrových  
tabulí.

170

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení pohledu na od-
bočku.

170
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6. NASTAVENÍ NAVIGACE
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1 Zobrazte obrazovku "Map settings" 
(Nastavení mapy). (S. 192)

2 Zvolte "POIs on map" (Objekty zájmu 
na mapě).

3 Zvolte požadovanou kategorii objektů 
zájmu.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení doporučeného 
jízdního pruhu.

171

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení sloupce  
dopravy.

170

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení ikon dopravního 
hlášení.

157

Zvolte pro zapnutí/vypnutí 
zobrazení ikon bezpeč-
nostních kamer.

152

INFORMACE
● Aktuální nastavení každé položky je zob-

razeno vedle ní.

Č. Funkce Strana OBJEKTY ZÁJMU NA MAPĚ

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení všech kategorií.

Zvolte pro skrytí všech ikon.

Zvolte pro volbu hlavních kategorií.

Zvolte pro volbu podkategorií.
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6. NASTAVENÍ NAVIGACE

1 Zobrazte obrazovku "Map settings" 
(Nastavení mapy). (S. 192)

2 Zvolte "Day/Night mode" (Denní/Noč-
ní režim).

3 Zvolte požadovanou položku.

1 Zobrazte obrazovku "Map settings" 
(Nastavení mapy). (S. 192)

2 Zvolte "Speed limits" (Rychlostní li-
mity).

3 Zvolte požadovanou položku.

DENNÍ/NOČNÍ REŽIM

Č. Funkce

Zvolte pro přepnutí obrazovky do den-
ního nebo nočního režimu v závislosti 
na poloze spínače světlometů.

Zvolte pro trvalé zobrazení mapy  
v denním režimu.

Zvolte pro trvalé zobrazení mapy  
v nočním režimu.

RYCHLOSTNÍ LIMITY

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení rychlostních limi-
tů na mapě.

Zvolte pro příjem zvukové výstrahy, 
pokud je rychlostní limit překročen  
o určitý rozsah.
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6. NASTAVENÍ NAVIGACE
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2. NASTAVENÍ TRASY

NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ  
TRASY

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Route options" (Možnosti 
trasy). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Preferences" (Před-
volby).

3 Zvolte požadovanou položku.

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Route options" (Možnosti 
trasy). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Avoid" (Vyhýbání).

3 Zvolte požadovanou položku.

NASTAVENÍ VÝPOČTU TRASY

Č. Funkce

Zvolte pro volbu typu trasy "Fast  
route" (Rychlá trasa), "Short route" 
(Krátká trasa) nebo "Ecological  
route" (Ekologická trasa).

Zvolte pro zahrnutí historie doprav-
ních informací do výpočtu trasy.

Zvolte pro zobrazení 3 tras (nejrych-
lejší, nejkratší a ekologické) na mapě 
po výpočtu trasy.

Zvolte pro automatický výpočet trasy 
zpět do výchozího místa poté, co bylo 
dosaženo cíle.
Na zpáteční cestě do výchozího místa 
budou brána v úvahu také zadané 
průjezdné body.

INFORMACE
● "Show route alternatives" (Ukázat al-

ternativní trasy) a "Make a round trip"
(Uskutečnit zpáteční cestu) nelze zvolit 
současně.

NASTAVENÍ KRITÉRIÍ VYHNUTÍ 
SE PRO VÝPOČET TRASY

Č. Funkce

Zvolte pro vyhnutí se dálnicím.

Zvolte pro vyhnutí se placeným silni-
cím.

Zvolte pro vyhnutí se tunelům.

Zvolte pro vyhnutí se trajektům  
a autovlakům.

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 195  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



196

6. NASTAVENÍ NAVIGACE

3. NASTAVENÍ DOPRAVNÍCH HLÁŠENÍ

NASTAVENÍ DOPRAVNÍCH 
HLÁŠENÍ

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Traffic messages" (Dopravní 
hlášení). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Settings" (Nastavení).

3 Zvolte požadovanou položku.

1 Zobrazte obrazovku "Settings" (Nasta-
vení). (S. 196)

2 Zvolte "Dynamic reroute" (Dynamic-
ké přesměrování trasy).

3 Zvolte požadovanou položku.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro nastavení způ-
sobu přesměrování trasy. 196

Zvolte pro vypnutí doprav-
ního hlášení. 

Zvolte pro příjem doprav-
ních informací pomocí  
rádiové stanice TMC.

197

Zvolte pro příjem doprav-
ních informací pomocí in-
ternetu.

198

NASTAVENÍ ZPŮSOBU  
PŘESMĚROVÁNÍ TRASY

Č. Funkce

Zvolte pro vypnutí příjmu dopravních 
hlášení a přesměrování trasy nebude 
vypočítáváno.

Zvolte pro umožnění zobrazení pří-
slušných dopravních hlášení na trase 
jako vyskakovacího okna a aktivace 
automatického výpočtu přesměrování 
trasy.

Zvolte pro umožnění zobrazení pří-
slušných dopravních hlášení na trase 
jako vyskakovacího okna, ale vypnutí 
automatického výpočtu přesměrování 
trasy. Uživatel rozhodne, zda je výpo-
čet přesměrování trasy potřebný nebo 
není.
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6. NASTAVENÍ NAVIGACE
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1 Zobrazte obrazovku "Settings" (Nasta-
vení). (S. 196)

2 Zvolte "TMC radio station" (Rádiová 
stanice TMC).

3 Zvolte požadovanou položku.

■NASTAVENÍ FILTRU OKRUHU

1 Zvolte "Radius filter" (Filtr okruhu).

2 Zvolte požadovanou položku.

PŘÍJEM DOPRAVNÍCH  
INFORMACÍ POMOCÍ RÁDIOVÉ 
STANICE TMC

Č. Funkce

Zvolte pro nastavení okruhu pro zob-
razení dopravních hlášení.

Zvolte, abyste umožnili systému auto-
maticky naladit stanici TMC s nejlep-
ším příjmem.

Zvolte pro manuální naladění stanice 

TMC. Zvolte  nebo , když jsou 
tato tlačítka dostupná.

INFORMACE
● Když manuálně naladěná stanice nemů-

že být déle přijímána, bude systémem 
zvolena stanice s nejlepším příjmem 
a manuálně naladěná stanice bude ztlu-
mena. Jakmile je možné opět manuálně 
naladěnou stanici přijímat, bude použita 
jako stanice TMC.

Č. Funkce

Zvolte pro deaktivaci této funkce.

Zvolte pro nastavení okruhu od 10 km 
do 100 km.
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6. NASTAVENÍ NAVIGACE

1 Zobrazte obrazovku "Settings" (Nasta-
vení). (S. 196)

2 Zvolte "Traffic information over in-
ternet" (Dopravní informace přes in-
ternet).

3 Zvolte požadovanou položku.

"Refresh setting" (Nastavení obnovení): 
Obnovení dopravních informací pomocí 
internetu, když je vozidlo ve vaší domov-
ské zemi.
"Refresh setting abroad" (Nastavení ob-
novení v zahraničí): Obnovení dopravních 
informací pomocí internetu, když je vozidlo 
v zahraničí.

4 Zvolte požadovanou položku.PŘÍJEM DOPRAVNÍCH  
INFORMACÍ POMOCÍ  
INTERNETU

Č. Funkce

Zvolte pro aktualizaci každé 3 minuty.

Zvolte pro aktualizaci každých 6 mi-
nut.

Zvolte pro manuální aktualizaci.

Zvolte pro vypnutí aktualizací.
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7. INFORMACE O NAVIGAČNÍM SYSTÉMU

1. OMEZENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Globální lokalizační systém (GPS), vyvi-
nutý a spravovaný ministerstvem obrany 
USA, umožňuje stanovit přesnou polohu 
objektu s využitím 4 nebo více satelitů 
a v některém případě 3 satelitů. Systém 
GPS má určitou míru nepřesnosti. I když 
navigační systém ve většině případů tyto 
nepřesnosti kompenzuje, může docházet 
k příležitostným chybám až 100 m. Obec-
ně platí, že chyby v určení polohy budou 
opraveny během několika sekund.

Signál GPS může být blokován fyzickými 
překážkami, což vede k nepřesné lokaliza-
ci polohy vozidla na mapě. Takovými pře-
kážkami v příjmu signálů satelitů GPS 
mohou být tunely, vysoké budovy, náklad-
ní automobily nebo i předměty položené 
na přístrojovém panelu.
Může dojít k výpadku vysílání signálů sate-
litů GPS z důvodu jejich oprav nebo rekon-
strukce.
Ani v případě, že navigační systém přijímá 
kvalitní signály GPS, poloha vozidla nemu-
sí být zobrazena přesně nebo může do-
cházet v některých případech k chybám 
v navigaci.

 Přesná aktuální poloha vozidla nemusí být 
zobrazena v následujících případech:
• Při jízdě po silnici rozbočující nebo sbí-

hající se s jinou silnicí pod mírným úh-
lem (tvar silnice Y).

• Při jízdě po klikaté silnici.
• Při jízdě po kluzké vozovce, například na 

písku, štěrku, sněhu atd.
• Při jízdě po dlouhé rovné silnici.
• Když je dálnice vedena souběžně s běž-

nou pozemní komunikací.
• Po přesunu vozidla trajektem nebo pře-

pravním přívěsem.
• Při hledání dlouhé trasy při jízdě vyso-

kou rychlostí.
• Při jízdě bez provedení správné kalibra-

ce aktuální polohy.
• Po opakované změně směru jízdy do-

předu a dozadu, nebo po obratu na toč-
ně na parkovišti.

• Při výjezdu z krytého parkoviště nebo 
parkovací garáže.

• Když je instalován střešní nosič.
• Když jsou instalovány sněhové řetězy.
• Když jsou opotřebené pneumatiky.
• Po výměně jedné nebo více pneumatik.
• Při použití pneumatik menších či větších, 

než předepsaných rozměrů výrobcem.
• Když je kterákoliv ze čtyř pneumatik na-

huštěná na nesprávný tlak.

Tento navigační systém vypočítává 
aktuální polohu vozidla na základě sig-
nálů ze satelitů, z různých signálů vozi-
dla, údajů na mapě atd. Přesnost 
určení polohy však závisí na stavu sa-
telitu, konfiguraci silniční sítě, stavu 
vozidla nebo na dalších okolnostech.

UPOZORNĚNÍ

● Montáž tónovaných oken může bránit 
příjmu signálů GPS. Většina tónovačů 
oken obsahuje určité procento kovů, kte-
ré budou rušit příjem antény signálů 
GPS. Doporučujeme nepoužívat u vozi-
del vybavených navigačním systémem 
tónovaná okna.
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 Nesprávná navigace trasy může nastat 
v následujících případech:
• Když odbočíte na křižovatce mimo vy-

značenou navigovanou trasu.
• Když nastavíte více než jeden cíl a ně-

který z nich minete, automatické pře-
směrování trasy zobrazí trasu vracející 
se do cíle, který jste minuli.

• Při odbočování na křižovatce, pro kterou 
není navigace trasy poskytována.

• Při projíždění křižovatky, pro kterou není 
navigace trasy poskytována.

• Během automatického přesměrování tra-
sy nemusí být k dispozici navigace pro 
příští odbočení doleva nebo doprava.

• Při jízdě vysokou rychlostí může automa-
tické přesměrování trasy trvat dlouhou 
dobu. Při automatickém přesměrování tra-
sy může být zobrazena objížďková trasa.

• Po automatickém přesměrování trasy ne-
musí dojít ke změně trasy.

• Může být uveden nebo ohlášen nadby-
tečný obrat o 180 stupňů (U-turn).

• Místo může mít více názvů a systém 
může ohlásit jeden název nebo více ná-
zvů.

• Některé trasy nemusí být vyhledány.
• Pokud trasa do cíle obsahuje úsek se 

štěrkovým povrchem, nedlážděné silnice 
nebo silnice vedoucí alejí, navigace tra-
sy nemusí být zobrazena.

• Cílové místo může být zobrazeno na 
opačné straně ulice.

• Pokud má část trasy omezení vjezdu vo-
zidel, které se mění podle času nebo ob-
dobí, nebo z jiného důvodu.

• Geografické údaje a údaje o vozovkách 
uložené ve vašem navigačním systému 
mohou být neúplné nebo neobsahují nej-
novější verzi.

INFORMACE
● Tento navigační systém používá údaje 

o otáčení pneumatik a je nastaven pro 
práci s továrně předepsanými pneumati-
kami. Při montáži pneumatik s větším 
nebo menším průměrem může docházet 
k nepřesnému zobrazování aktuální po-
lohy vozidla. Rovněž tlak v pneumati-
kách ovlivňuje jejich průměr, proto se 
ujistěte, že tlak všech čtyřech pneumatik 
je správný.
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2. AKTUALIZACE NAVIGAČNÍ DATABÁZE

AKTUALIZACE NAVIGAČNÍ 
DATABÁZE

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte USB paměť.

3 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

4 Zadejte licenční klíč.
 Pokud je licenční klíč neplatný, navigační 

databáze nebude aktualizována.

5 Zvolte "Confirm" (Potvrdit).

6 Zkontrolujte, že je zobrazena aktuali-
zační obrazovka.

Navigační databáze, která obsahuje 
systémový software a mapová data, 
atd., může být aktualizována použitím 
USB paměti.
Pro podrobnosti kontaktujte prodejce 
Toyota nebo navštivte stránky portálu 
Toyota (www.my.toyota.eu).

INFORMACE
● Aktualizace nemusí být dokončena 

správně v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem aktualizace otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je během 
aktualizace spínač motoru vypnut.

• Pokud je USB paměť vyjmuta před do-
končením aktualizace

● Množství času vyžadovaného pro do-
končení procesu aktualizace závisí na 
velikosti údajů.
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1. STRUČNÝ PŘEHLED .................  204

2. PREZENTACE OBRÁZKŮ .........  207
ZOBRAZENÍ OBRÁZKŮ ......................  207
OVLÁDÁNÍ PREZENTACE  

OBRÁZKŮ .........................................  208

3. E-MAIL ........................................  209
PŘÍJEM E-MAILU ................................  209
PROHLÍŽENÍ E-MAILU........................  210

4. MirrorLink ................................  211

5. TOYOTA EUROCARE ................  212
REGISTRACE ZEMĚ...........................  212
POUŽÍVÁNÍ TOYOTA EUROCARE ....  213

1. PŘEHLED SLUŽBY PŘIPOJENÍ...214

2. PŘED POUŽITÍM SLUŽBY 
PŘIPOJENÍ.................................218

ZÍSKÁNÍ ÚČTU STRÁNKY  
PORTÁLU.........................................  218

PŘIHLÁŠENÍ KE SLUŽBÁM  
PŘIPOJENÍ.......................................  219

3. ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ .............  220
ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ...................... 220
PROHLÍŽENÍ PODROBNOSTÍ  

OBJEKU ZÁJMU (POI*)....................  223
VOLBA VYHLEDÁVAČE.....................  223

4. Street View..................................  224

5. Panoramio...................................  225

6. NAHRÁNÍ OBJEKTŮ ZÁJMU  
(POI*)/TRASY............................  226

STAHOVÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍHO 
TELEFONU.......................................  226

STAHOVÁNÍ Z USB PAMĚTI..............  226

7. OVLÁDÁNÍ APLIKACE POUŽITÍM 
SLUŽBY PŘIPOJENÍ ................  227

STAŽENÍ APLIKACE DO SYSTÉMU..  227
OVLÁDÁNÍ APLIKACE........................  228

1 OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ 2 SLUŽBA PŘIPOJENÍ

APLIKACE

Ne všechny služby připojení musí být dostupné ve všech zemích.
Některé funkce nelze ovládat během jízdy.
*: Point of Interest (Objekt zájmu)
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1. OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ

1. STRUČNÝ PŘEHLED

Multimediální systém

■OBRAZOVKA MENU "Extras"

Aplikace je možné zpřístupnit stisknutím tlačítka .

Při každém stisknutí tlačítka  se obrazovka přepíná mezi obrazovkou menu 
"Phone" a obrazovkou menu "Extras"/"Toyota online".

Když stisknete tlačítko , vrátí se naposled zobrazená obrazovka. Zvolte 
pro zobrazení obrazovky menu "Extras"/"Toyota online".
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1. OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ
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Navigační systém

■OBRAZOVKA MENU "Toyota online"

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 205  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



206

1. OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ

Č. Funkce Aplikace Strana

Zvolte pro přístup na službu připojení. 
(S. 214)

Online vyhledávání 220

Street View 224

Panoramio 225

Stáhnutelné aplikace 227

Zvolte pro přístup k předinstalovaným aplika-
cím.

Obrázky 207

Email 209

MirrorLink 211

Toyota Eurocare 212

: Pouze navigační systém

INFORMACE
● Obrazovka zobrazená na obrázku se může lišit od obrazovky ve vašem vozidle podle vy-

bavení.
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2. PREZENTACE OBRÁZKŮ

: Pouze navigační systém

ZOBRAZENÍ OBRÁZKŮ

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte USB paměť.

3 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

4 Zvolte "Pictures" (Obrázky).
 Prezentace se zahájí automaticky.

Můžete prohlížet obrázky uložené na 
USB paměti.

INFORMACE
● Tato funkce není dostupná během jízdy.
● Když se vozidlo začne pohybovat při pro-

hlížení obrázků, zobrazí se vyskakovací 
okno a obrázky nelze prohlížet. Zvolte 
"Leave function" (Opustit funkci) pro 
návrat na obrazovku menu "Toyota on-
line".

● Použitelný formát dat obrázků: JPEG, 
PNG a BMP

INFORMACE
● Všechny čitelné obrázky na zařízení se 

zobrazí v chronologickém pořadí. Když 
prezentace skončí, bude se znovu opa-
kovat.

● Obrázky se budou měnit každých něko-
lik sekund.
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1 Zvolte .

2 Zkontrolujte, že jsou zobrazeny ovlá-
dací spínače.

Prezentaci můžete přehrávat, pozasta-
vit a mohou být zvoleny požadované 
obrázky.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení předchozích/ 
následujících obrázků.

Zvolte pro pozastavení prezentace.

Zvolte  pro opětovné přehrávání 
prezentace.

Zvolte pro zavření ovládacích spínačů.

INFORMACE
● Když je prezentace přehrávána, obrazov-

ková tlačítka pozastavení a přeskočení 
zmizí automaticky po několika sekun-
dách.
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3. E-MAIL

PŘÍJEM E-MAILU

1 Zvolte "Show" (Ukázat) pro prohléd-
nutí e-mailu.

2 Zkontrolujte, že je e-mail zobrazen.

Mohou být staženy příchozí e-maily na 
připojený Bluetooth® telefon. Před po-
užitím této aplikace připojte Bluetooth®

telefon s telefonním profilem. 
(S. 101, 108)

INFORMACE
● Tato funkce nemusí být dostupná v zá-

vislosti na telefonu.
● Použitím této funkce nemohou být e-mai-

ly odeslány.
● Stažení nemusí být dokončeno správně 

v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování vypnut spínač motoru.

Když je přijat nový e-mail, na obrazovce 
se zobrazí vyskakovací okno.

INFORMACE
● Tuto funkci je možné zapnout nebo vy-

pnout. (S. 120)
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1 Zobrazte obrazovku menu "Extras"/
"Toyota online". (S. 204)

2 Zvolte "Email".
 Když je stahování e-mailu dokončeno, 

zobrazí se seznam pošty.

3 Zvolte požadovaný e-mail.

 Stav e-mailu je zobrazen pomocí následu-
jících ikon.

: Nepřečtená pošta

: Přečtená pošta

4 Zkontrolujte, že je zpráva zobrazena.
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4. MirrorLink

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte MirrorLink zařízení
 Může být připojeno pouze jedno Mirror-

Link zařízení ve stejnou dobu.

3 Zobrazte obrazovku menu "Extras"/
"Toyota online". (S. 204)

4 Zvolte požadovanou aplikaci, když 
jsou zobrazeny dostupné MirrorLink
aplikace.

 Zobrazení MirrorLink aplikace se může 
lišit v závislosti na připojeném MirrorLink
zařízení nebo aplikaci.

5 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka a pak zvolte "Confirm"
(Potvrdit).

Když je MirrorLink kompatibilní zaří-
zení připojeno pomocí USB, na displeji 
navigačního/multimediálního systému 
se zobrazí obrazovka MirrorLink. 
MirrorLink zařízení může být ovládá-
no pomocí navigačního/multimediální-
ho systému.

INFORMACE
● Tato funkce nemusí být dostupná v zá-

vislosti na zařízení.
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5. TOYOTA EUROCARE

: Pouze navigační systém

REGISTRACE ZEMĚ

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte "Toyota Eurocare".

3 Zvolte zemi.

4 Zkontrolujte, že země je zobrazena na 
obrazovce.

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte "Toyota Eurocare".

3 Zvolte zaregistrovanou zemi.

4 Zvolte jinou zemi, abyste nahradili stá-
vající zemi.

5 Zkontrolujte, že země je zobrazena na 
obrazovce.

Tato funkce se používá pro uskutečně-
ní volání na službu Toyota Eurocare.
Před použitím této funkce připojte 
Bluetooth® telefon s telefonním profi-
lem. (S. 108)

ZMĚNA ZEMĚ
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1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte "Toyota Eurocare".

3 Zvolte "Call Eurocare" (Volat Euro-
care).

4 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

5 Zkontrolujte, že se zobrazí následující 
obrazovka.

 V levém horním rohu obrazovky se zobra-
zí zeměpisné souřadnice aktuální polohy.

 Když se na obrazovce objeví "...", zvolte 
pro zobrazení následujících podrobností 
o poloze. 
Na dálnicích: Číslo dálnice, směr jízdy 
a příští výjezd. 
Na ostatních silnicích: Informace o adrese. 
Každou volbou "..." se obrazovka přepíná 
mezi zeměpisnými souřadnicemi a po-
drobnostmi o poloze.

INFORMACE
● Volání musí být uskutečněno v zemi, kde 

je služba Toyota Eurocare dostupná.
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2. SLUŽBA PŘIPOJENÍ

1. PŘEHLED SLUŽBY PŘIPOJENÍ

Online vyhledávání/Street View/Panoramio

Připojením navigačního systému ke stránce portálu Toyota přes internet použitím
mobilního telefonu jsou dostupné následující funkce.
 Online vyhledávání: Nové instituce, např. restaurace, bary atd., které nejsou regist-

rovány v navigačním systému, mohou být nastaveny jako cíl.
 Import uložených míst a tras: Instituce, které byly vyhledány použitím počítače mo-

hou být nastaveny jako cíl a mohou být zaregistrovány v seznamu "Stored" (Ulože-
no) na obrazovce "My destinations". (S. 181)

 Přizpůsobení vozidla: Některá nastavení vozidla mohou být změněna použitím slu-
žeb připojení, pomocí odeslání údajů nastavení vozidla na a ze stránky portálu
Toyota. (S. 118)

 Street View: Je možné prohlížet Street View požadovaného místa.
 Panoramio: Můžete si prohlédnout obrázky dostupné na síti, komentáře a jiné infor-

mace.
 Stáhnutelné aplikace: Stažením aplikací použitím USB paměti mohou být přidány

různé funkce.

Č. Název Ovládání

Navigační systém Zadejte klíčové slovo.

Stránka portálu 
Toyota*/Poskytovatel 
obsahu

Klíčové slovo je odesláno do vyhledávače, výsledky jsou při-
jaty a odeslány do navigačního systému.

*: Podrobnosti o stránce portálu Toyota - viz www.my.toyota.eu.

: Pouze navigační systém
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Import uložených míst a tras: Stahování pomocí mobilního telefonu

Import uložených míst a tras: Stahování z USB paměti

Č. Název Ovládání

Váš osobní počítač 
a stránka portálu 
Toyota*

Navštivte stránku portálu a vyhledejte objekty zájmu a trasy.

Stránka portálu 
Toyota* Objekty zájmu a trasy jsou uloženy na stránce portálu Toyota.

Navigační systém

Přes internet jsou objekty zájmu a trasy staženy do navigač-
ního systému.
Pomocí USB jsou objekty zájmu a trasy staženy do navigač-
ního systému.

USB paměť Objekty zájmu a trasy jsou uloženy do USB.

*: Podrobnosti o stránce portálu Toyota - viz www.my.toyota.eu.
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Přizpůsobení vozidla: Odeslání údajů nastavení vozidla na a ze stránky portálu
Toyota

Č. Název Ovládání

Navigační systém Přes internet jsou odeslána/přijata nastavení vozidla na/ze 
stránky portálu Toyota.

Stránka portálu 
Toyota* Nastavení vozidla jsou uložena na stránce portálu Toyota.

Váš osobní počítač 
a stránka portálu 
Toyota*

Navštivte stránku portálu a změňte nastavení vozidla.

*: Podrobnosti o stránce portálu Toyota - viz www.my.toyota.eu.
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Stáhnutelné aplikace

Č. Název Ovládání

Váš osobní počítač 
a stránka portálu 
Toyota*

Navštivte stránku portálu a stáhněte aplikaci.

USB paměť Stažená aplikace se uloží do USB.

Navigační systém Pomocí USB je aplikace stažena do navigačního systému.
Spusťte aplikace na navigačním systému.

Poskytovatel obsahu Obsah je přijímán pomocí mobilního telefonu

*: Podrobnosti o stránce portálu Toyota - viz www.my.toyota.eu.
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2. PŘED POUŽITÍM SLUŽBY PŘIPOJENÍ

: Pouze navigační systém

ZÍSKÁNÍ ÚČTU STRÁNKY 
PORTÁLU

Abyste mohli tuto službu používat, je vy-
žadován Bluetooth® mobilní telefon umož-
ňující DUN/PAN s platným datovým 
tarifem.

 Když používáte služby připojení, mohou 
vám být účtovány příslušné poplatky, v zá-
vislosti na vašem tarifu.

 Když je mobilní telefon používán v režimu 
roamingu (když jste mimo geografickou 
oblast pokrytí poskytovatele mobilní sítě), 
poplatky za připojení budou dražší.

1 Stiskněte tlačítko "SETUP" (Nastavit).

2 Zvolte "General" (Hlavní).

3 Zvolte "System information" (Infor-
mace o systému).

4 Zkontrolujte, že je zobrazeno ID zaří-
zení.

Před používáním služeb připojení je 
nutné nejprve navštívit stránku portálu 
Toyota (www.my.toyota.eu) pomocí 
osobního počítače a vytvořit si účet.

KONTROLA IDENTIFIKACE  
ZAŘÍZENÍ

Č. Funkce

Zobrazí se ID zařízení
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1 Aktivujte některou službu připojení.

 Když se zobrazí výstraha o poplatcích 
nebo výstražná obrazovka roamingu, zvol-
te "Continue" (Pokračovat). Tuto funkci je 
možné zapnout nebo vypnout. (S. 117)

2 Zvolte "Username" (Uživatelské 
jméno).

3 Zadejte uživatelské jméno serveru 
a pak zvolte "OK".

4 Zvolte "Password" (Heslo).

5 Zadejte heslo serveru a pak zvolte 
"OK".

6 Zvolte "Confirm login information"
(Potvrdit přihlašovací informace).

 Když je zapnuto "Remember password"
(Pamatovat si heslo), zadané přihlašova-
cí údaje uživatele se zapamatují pro jaké-
koliv příští přihlášení.

 Pokud je již na účtu zaregistrováno 5 vozi-
del, není možné zaregistrovat další vozi-
dlo.

Před použitím služeb připojení připojte 
Bluetooth® telefon s internetovým pro-
filem. (S. 108)

Jak aktivovat službu připojení Strana

Online vyhledávání 220

Street View 224

Panoramio 225

Nahrání objektů zájmu/tras 226

Stažená aplikace 227

Přizpůsobení vozidla 118
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3. ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ

: Pouze navigační systém

ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte "Online search" (Online vyhle-
dávání)

 Online vyhledávání může být zadáno na 
obrazovce "POI" . (S. 162)

3 Zvolte pro volbu požadovaného vyhle-
dávače.

 Pokud je dostupný více než jeden vyhle-
dávač online vyhledávání, tyto vyhledáva-
če budou zobrazeny.

 Může být změněn požadovaný vyhledá-
vač. (S. 223)

4 Zvolte požadovanou oblast vyhledá-
vání.

5 Zadejte vyhledávané slovo a pak zvol-
te "OK".

: Zvolte pro zadání klíčových slov ze 
seznamu předchozích klíčových slov. 
(S. 222)

Cíl je možné zvolit pomocí služby při-
pojení.
Online vyhledávání nebude dostupné 
ve všech zemích.

Č. Funkce

Zvolte pro nastavení místa v okolí ak-
tuální polohy.

Zvolte pro nastavení místa v okolí 
hlavního cíle.

Zvolte pro nastavení požadovaného 
města.
Zvolte "Enter city" pro zadání názvu 
města a pak zvolte "OK".

Zvolte pro nastavení polohy použitím 
místa na mapě. Zvolte požadované 
místo na mapě a pak zvolte "Select" 
(Zvolit).
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6 Zkontrolujte, že je zobrazen výsledek 
vyhledávání. Zvolte požadovanou po-
ložku.

 Na konci seznamu se zobrazí "Download 
more" (Stáhnout více). Zvolte "Download 
more" pro vyhledání až 20 nových polo-
žek.
• "Download more" se nezobrazí, pokud 

seznam obsahuje méně než 20 záznamů.
• Zvolte "Previous results" (Předchozí 

výsledky) pro zobrazení předchozího vý-
sledku.

7 Zvolte "Go" (Jet).

 Trasa bude přepočítána.

Č. Funkce

Výsledky vyhledávání
 Může být staženo současně až 20 

výsledků vyhledávání.
 V horní části seznamu výsledků vy-

hledávání mohou být zobrazeny 
zvýrazněné reklamy.

Zvolte pro zobrazení mapy na celou 
obrazovku.

Č. Funkce Strana

Zvolte pro zobrazení po-
drobných informací. 223

Zvolte pro volání registro-
vaného telefonního čísla. 74

Zvolte pro zobrazení Street 
View. 224

INFORMACE
● Pokud byly instituce získané použitím 

"Online search" jednou nastaveny jako cíl,
budou uloženy v seznamu "Stored" (Ulo-
ženo) na obrazovce "My Destinations".
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1 Zvolte  na obrazovce zadávání 
vyhledávaných slov.

2 Zvolte požadované slovo.

3 Zvolte "OK".

■VYMAZÁNÍ HISTORIE VYHLEDÁ-
VANÝCH SLOV

1 Zvolte .

2 Zvolte požadovanou položku.

3 Zvolte "Yes" (Ano). 

ZADÁVÁNÍ KLÍČOVÝCH SLOV 
ZE SEZNAMU

Vyhledávání může být znovu zahájeno 
z historie vyhledávaných slov.
Maximální počet historie vyhledáva-
ných slov je 10.
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1 Zvolte  na obrazovce informací 
o objektu zájmu.

2 Zkontrolujte, že jsou zobrazeny po-
drobnosti o zvoleném objektu zájmu.

 Zvolte požadovaný obrázek, abyste ho zob-
razili na celou obrazovku. (je-li dostupný)

VOLBA VYHLEDÁVAČE

1 Zvolte logo vyhledávače.

 Zobrazí se seznam jiných dostupných vy-
hledávačů.

2 Zvolte požadovaný vyhledávač.
 Po zvolení jednoho z vyhledávačů bude 

proces vyhledávání zahájen od začátku 
pomocí tohoto poskytovatele.

 Pokud nejsou dostupné žádné jiné vyhle-
dávače, nebude mít zvolení loga vyhledá-
vače žádný účinek.

V průběhu procesu vyhledávání je 
možné změnit vyhledávač volbou loga 
aktuálního vyhledávače.

INFORMACE

●  nebo : Signalizuje, zda je on-
line připojení aktivní nebo není.  
Po prodlevě trvající 1 minutu bude aktivní 
online připojení automaticky ukončeno.
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4. Street View

: Pouze navigační systém

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte "Street View".

3 Zvolte požadovanou položku pro vy-
hledání polohy.

4 Zkontrolujte, že je obrázek zobrazen.

 Může být zobrazeno až 6 obrázků na 
místo.

Je možné prohlížet Street View poža-
dovaného místa.

Č. Funkce

Zvolte pro nastavení místa použitím 
aktuální polohy.

Zvolte pro nastavení místa v okolí 
hlavního cíle.

Zvolte pro nastavení požadované po-
lohy. Zvolte "Enter location" (Zadat 
polohu) pro zadání čísla domu, ulice, 
města nebo názvu místa a pak zvolte 
"OK".

Zvolte pro nastavení polohy použitím 
místa na mapě. Zvolte požadované 
místo na mapě.

Č. Funkce

Zvolte pro výpočet trasy.

Zvolte pro zobrazení následujícího 
obrázku.

Zvolte pro zobrazení předchozího  
obrázku.

INFORMACE
● Funkce Street View může být zvolena 

také z následujících obrazovek:
• Obrazovka zahájení navigace trasy 

(S. 167)
• Obrazovka výsledku online vyhledává-

ní (S. 220)
● Tato funkce není dostupná během jízdy.
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5. Panoramio

: Pouze navigační systém

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte "Panoramio".

3 Zvolte požadovanou položku pro vy-
hledání místa.

4 Zvolte požadovaný obrázek.

 Můžete posunout mapu na požadované 
místo.

5 Zkontrolujte, že je obrázek zobrazen.

Můžete si prohlédnout obrázky dostup-
né na síti, komentáře a jiné informace.

Č. Funkce

Zvolte pro nastavení místa použitím 
aktuální polohy.

Zvolte pro nastavení místa v okolí 
hlavního cíle.

Zvolte pro nastavení polohy použitím 
místa na mapě.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení následujícího 
obrázku.

Zvolte pro zobrazení předchozího ob-
rázku.

Č. Funkce

Zvolte pro zobrazení podrobných in-
formací o zvoleném místě.

Zvolte pro výpočet trasy.

INFORMACE
● Tato funkce není dostupná během jízdy.
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6. NAHRÁNÍ OBJEKTŮ ZÁJMU (POI)/TRASY

: Pouze navigační systém

STAHOVÁNÍ POMOCÍ  
MOBILNÍHO TELEFONU

1 Zobrazte obrazovku menu "Navigation" 
a zvolte "Enter destination" (Zadat 
cíl). (S. 145)

2 Zvolte záložku "Advanced" (Rozší-
řené).

3 Zvolte "Load POIs and routes from 
server" (Nahrát objekty zájmu a trasy 
ze serveru). 

4 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka stahování dat.

5 Zkontrolujte, že je zobrazena potvrzo-
vací obrazovka, když je činnost dokon-
čena.

 Údaj je zaregistrován v seznamu "Stored" 
(Uloženo) na obrazovce "My destinations". 
(S. 181)

STAHOVÁNÍ Z USB PAMĚTI

Objekty zájmu a trasy mohou být přidá-
ny pomocí stažení ze stránky portálu 
Toyota. Ty budou uloženy v seznamu 
"Stored" (Uloženo) na obrazovce "My 
destinations". (S. 181)

INFORMACE
● Stažení nemusí být dokončeno správně 

v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování vypnut spínač motoru.

● Pokud je funkce "Automatic download 
of POIs and routes" (Automatické sta-
hování objektů zájmu a tras) zapnutá, 
budou objekty zájmu a trasy ze serveru 
staženy automaticky. (S. 119)

● Pokud již byl dosažen maximální počet 
možných uložených kontaktů, objeví se 
potvrzovací obrazovka. Vymažte kon-
takt(y), abyste udělali místo pro nové 
kontakty. (S. 69, 187) 

Podrobnosti o stahování z USB paměti. 
(S. 185)
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7. OVLÁDÁNÍ APLIKACE POUŽITÍM SLUŽBY PŘIPOJENÍ

: Pouze navigační systém

STAŽENÍ APLIKACE  
DO SYSTÉMU

1 Otevřete kryt zásuvky USB.

2 Připojte USB paměť.

3 Zvolte "Yes" (Ano), když se objeví po-
tvrzovací obrazovka.

4 Zvolte "Enter Key" (Zadat klíč) a pak 
zadejte licenční klíč.

 Pokud je licenční klíč neplatný, aplikace 
nebude stažena.

5 Zvolte "Confirm" (Potvrdit).

6 Zkontrolujte, že je zobrazena aktuali-
zační obrazovka.

Pro stažení aplikace je vyžadována 
USB paměť, která obsahuje data apli-
kace. Pro podrobnosti o aplikaci na-
vštivte stránku portálu Toyota 
(www.my.toyota.eu).

INFORMACE
● Stažení nemusí být dokončeno správně 

v následujících případech:
• Vozidla bez systému bezklíčového na-

stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování otočen spínač motoru 
do polohy "LOCK".

• Vozidla se systémem bezklíčového na-
stupování a startování: Pokud je bě-
hem stahování vypnut spínač motoru.

• Pokud je USB paměť vyjmuta před do-
končením stahování
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2. SLUŽBA PŘIPOJENÍ

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte požadovanou aplikaci.

1 Zobrazte obrazovku menu "Toyota on-
line". (S. 204)

2 Zvolte  vedle požadované aplikace.

 Zvolte  pro zavření aplikace.

3 Zkontrolujte, že je zobrazena obrazov-
ka možností aplikace. 

Pro podrobnosti o ovládání stažené 
aplikace navštivte www.my.toyota.eu.

NASTAVENÍ APLIKACE Č. Funkce

Zobrazí se informace o aplikaci.

Pokud bylo zaškrtávací okénko akti-
vováno, aplikace bude spuštěna auto-
maticky po zapnutí tohoto systému.

Zvolte pro vymazání aplikace.
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK

A
AAC .................................................... 55, 57
Adresa .................................................... 161
AF (Alternativní frekvence) ....................... 29
Aktualizace navigační databáze............. 201
Aktuální poloha....................................... 149
AM ...........................................................  25
Aplikace.................................................. 204
Audio ........................................................ 22

Přepnutí zdroje zvuku ........................... 24
Základní činnosti ................................... 23
Zapnutí/vypnutí systému....................... 23
Zásuvka USB........................................ 24

B
Blokování silnice před vámi .................... 177
Bluetooth® .......................... 43, 59, 101, 108
Bluetooth® audio ...................................... 43

Možnosti................................................ 48
Ovládací panel/obrazovka .................... 43
Poslech ................................................. 48
Připojení................................................ 47

Bluetooth® telefon .................................... 60

Č
Čas příjezdu ........................................... 170

D
DAB .......................................................... 25
Doba jízdy............................................... 170
Dopravní hlášení .................................... 156

E
E-mail...................................................... 209

Prohlížení ............................................ 210
Příjem.................................................. 209

Editace trasy ........................................... 173
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Objížďka úseku na trase ..................... 178
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hlášení ............................................. 180
Přidání a editace průjezdných bodů.... 174
Zastavení navigace trasy .................... 174
Zobrazení informací o trase ................ 176
Zobrazení seznamu odboček.............. 177

F
FM............................................................  25

G
Gesta na dotykové obrazovce .................. 16

H
Hands-free systém.................................... 63

Prodej vozidla........................................ 65
Připojení Bluetooth® telefonu ................ 66
Telefonní seznam.................................. 65
Telefonní spínač/mikrofon..................... 64

Hlasová navigace ................................... 171
Hlavní nastavení ....................................... 96
Hovor Bluetooth® telefonem ..................... 77

Hlasitost příjmu ..................................... 80
Posílání tónů ......................................... 78
Vytáčení druhého čísla.......................... 79
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I
Ikony na mapě ........................................ 152

Ikony objektů zájmu ............................ 152
Informace o ikoně ............................... 152

Ikony objektů zájmu................................ 152
Informace o ikoně ................................... 152
Informace o údaji .................................... 187
iPod .................................................... 38, 54

Audio..................................................... 42
Možnosti................................................ 42
Ovládací panel/obrazovka .................... 38

K
Kategorie objektů zájmu......................... 162
Kontakty.................................................... 72
Krátká zpráva ..................................... 74, 81

Posílání ................................................. 83
Prohlížení přijatých krátkých zpráv ....... 81
Příjem.................................................... 81

L
Ladění....................................................... 28

M
Mapa....................................................... 149
MirrorLink............................................. 211
Mobilní telefon .........................................  60
MP3 ...................................................  55, 57

N
Nahrání objektů zájmu/tras..................... 226

Mobilní telefon....................................  226
USB paměť ......................................... 226

Nastavení.................................................. 94
Nastavení audiosystému ........................ 121
Nastavení Bluetooth® ..................... 101. 108

Párování Bluetooth® zařízení...... 102, 109
Profily .......................................... 104, 114
Seznam spárovaných zařízení.... 106, 116
Zapnout/vypnout funkci ............... 101, 109
Zobrazení stavu .......................... 105, 115

Nastavení displeje .................................... 99
Denní režim......................................... 100
Displej kamery..................................... 100

Nastavení dopravních hlášení ................ 196
Nastavení hlasitosti................................... 98
Nastavení mapy...................................... 192
Nastavení telefonu.................................. 120
Nastavení trasy....................................... 195
Nastavení vozidla ................................... 123
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YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 231  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



232

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

O
Objekty zájmu......................................... 162
Objížďka úseku na trase......................... 178
Obrázek.................................................. 207
Obrazovka menu navigace..................... 145
Obrazovka navigace trasy ...................... 170
Obrazovka s mapou ....................... 145, 149

Aktuální poloha vozidla ....................... 149
Konfigurace......................................... 150
Posouvání mapy ................................. 150

Obrazovka seznamu................................. 19
Obrazovkové tlačítko SOS ....................... 75
Online vyhledávání ................................. 220

Podrobnosti o objektu zájmu............... 223
Volba vyhledávače.............................. 223

Ovládání dotykové obrazovky .................. 17
Obrazovka seznamu............................. 19
Zadávací obrazovka.............................. 18

P
Panoramio .............................................  225
Posílání tónů............................................. 78
Posouvání mapy..................................... 150
Prezentace obrázků................................ 207

Zobrazení obrázků .............................. 207
Provozní informace audiosystému............ 52

iPod....................................................... 54
Rádio..................................................... 52
Soubor (audio) ...................................... 55
Termíny ................................................. 57

Před použitím služby připojení................ 218
Přihlašování ........................................ 219
Účet stránky portálu ............................ 218

Předvolba silnice..................................... 195
Předchozí cíle ......................................... 160
Přehled tlačítek ......................................... 14
Přepočítání pomocí dopravních  

hlášení................................................. 180
Přidání a editace průjezdných bodů ....... 174
Příjem volání na Bluetooth® telefon.......... 76
Připojení k internetu................................ 112

Rychlé nastavení připojení  
k internetu........................................ 118

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 232  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



233

R
Rádio .................................................. 25, 52

Ladění ................................................... 28
Možnosti................................................ 31
Ovládací panel/obrazovka .................... 25
Předvolení stanice ...............................  28
RDS (Radio Data System) .................... 29

RDS (Radio Data System)........................ 29
Registrace údaje............................... 67, 181

Odeslání na USB paměť....................... 70
Registrace..................................... 67, 181
Zobrazení a editace .............................. 69

Registrovaná místa................................. 160
Rejstřík funkcí navigačního systému...... 147
Rejstřík funkcí systému ............................ 12

S
Severem nahoru ..................................... 151
Seznam kontaktů ...................................... 72
Seznam odboček .................................... 177
Seznamy volání ........................................ 73
Služba připojení .....................................  214
Směrem jízdy nahoru.............................. 151
SMS.......................................................... 81
Soubor (audio) .......................................... 55
Souřadnice.............................................. 165
Spínače na volantu ................................... 50
Stažení aplikace ..................................... 227

Ovládání aplikace................................ 228
Stahování aplikace.............................. 227

Street View ............................................  224
Systém zpětné kamery ........................... 126

Kamera................................................ 131
Obrazovka........................................... 128
Vodicí čáry .......................................... 128

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 233  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



234

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

T
TA (Dopravní hlášení) .............................. 30
Telefon...................................................... 60
Telefonní seznam....................... 65, 72, 161
Telefonní spínač/mikrofon ........................ 64
Toyota Eurocare..................................... 212

Používání Toyota Eurocare ................ 213
Registrace země ................................. 212

U
Uložené místo......................................... 181
Uložené kontakty .................................... 190

Kopírování z USB paměti.................... 191
Odeslání na USB paměť..................... 190

Uložené trasy.......................................... 181
USB paměť............................................... 33

Možnosti................................................ 37
Ovládací panel/obrazovka .................... 33
Přehrávání USB paměti ........................ 37

V
Volání Bluetooth® telefonem .................... 71

Krátká zpráva ........................................ 74
Obrazovkové tlačítko SOS.................... 75
Seznam kontaktů .................................. 72
Seznamy volání..................................... 73
Telefonní seznam.................................. 72
Volání objektu zájmu............................. 74
Vytáčení ................................................ 71

Volání objektu zájmu ................................ 74
Vyhledání cíle ......................................... 159

Adresa................................................. 161
Mapa ................................................... 165
Objekty zájmu ..................................... 162
Předchozí cíle ..................................... 160
Registrovaná místa ............................. 160
Souřadnice .......................................... 165
Telefonní seznam................................ 161

Vyhledávač ............................................. 223
Vymazání osobních údajů ........................ 98
Vytáčení.................................................... 71
Vytáčení druhého čísla ............................. 79

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 234  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



235

W
WMA..................................................  55, 57

Z
Zastavení navigace trasy........................ 174
Zásuvka USB............................................ 24
Zobrazení informací o trase.................... 176
Zobrazení seznamu odboček ................. 177

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 235  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



236

Aktualizace databáze map

PODMÍNKY PRO KONCOVÉHO UŽI-
VATELE
Data ("Data") jsou poskytována výhrad-
ně pro vaši osobní, vnitřní potřebu; nikoli 
za účelem dalšího prodeje.  Jsou chrá-
něna autorským právem a jsou subjek-
tem následujících smluvních podmínek, 
které jsou schváleny na jedné straně 
vámi a na druhé straně společností Har-
man ("Harman") a jeho udělovateli licen-
ce (včetně jejich udělovatelů licence 
a dodavatelů).
© 2011 NAVTEQ B.V., © Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen, © Euro-
Geographics, source: © IGN 2009 - BD 
TOPO ®, Die Grundlagendaten wurden 
mit
Genehmigung der zustaendigen Beho-
erden entnommen, Contains Ordnance 
Survey data © Crown copyright and da-
tabase right 2010 Contains Royal Mail 
data © Royal Mail copyright and databa-
se right 2010, Copyright Geomatics Ltd., 
Copyright © 2003; Top-Map Ltd., La 
Banca Dati Italiana è stata prodotta 
usando quale riferimento anche carto-
grafia numerica ed al tratto prodotta e 
fornita dalla Regione Toscana., Copyri-
ght © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity, Source: IgeoE – Portugal, 
Información geográfica propiedad del 
CNIG, Based upon electronic data Ó Na-
tional Land Survey Sweden., Topogra-
fische Grundlage: Ó Bundesamt für 
Landestopographie. All rights reserved.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
PŘED POUŽITÍM DATABÁZE NAVTEQ 
SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO LI-
CENČNÍ DOHODU S KONCOVÝM UŽI-
VATELEM
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
TENTO TEXT PŘEDSTAVUJE LI-
CENČNÍ DOHODU – A NIKOLIV PRO-
DEJNÍ DOHODU – MEZI VÁMI 
A NAVTEQ B.V. TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ 
KOPIE DATABÁZE NAVIGAČNÍCH 
MAP NAVTEQ, VČETNĚ SOUVISEJÍ-
CÍHO POČÍTAČOVÉHO SOFTWARE, 
MÉDIÍ A TIŠTĚNÉHO MANUÁLU VY-
DANÉHO NAVTEQ (SOUHRNNĚ JEN 
"DATABÁZE"). POUŽITÍM DATABÁZE 
DÁVÁTE SVŮJ SOUHLAS SE VŠEMI 
PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY S KON-
COVÝM UŽIVATELEM ("DOHODA") 
A PŘIJÍMÁTE JE. POKUD NESOUHLA-
SÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY, 
URYCHLENĚ VRAŤTE DATABÁZI 
SPOLEČNĚ SE VŠEMI DOPLŇUJÍCÍMI 
POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI 
A POŽÁDEJTE O REFUNDACI.
VLASTNICKÁ PRÁVA
Databáze a autorská práva a práva du-
ševního vlastnictví, případně příbuzná 
práva podle této dohody, jsou vlastnic-
tvím NAVTEQ nebo jeho poskytovatelů 
licencí. Vlastnictví médií, na kterých jsou 
databáze uloženy, si vyhrazuje NAV-
TEQ a/nebo váš dodavatel, a to až do 
doby, než plně uhradíte veškeré částky, 
které jsou splatné NAVTEQ a/nebo va-
šemu dodavateli podle této Dohody 
nebo souvisejících ujednání, dle kterých 
je vám poskytováno zboží.
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POSKYTNUTÍ LICENCE
NAVTEQ vám poskytuje nevýhradní li-
cenci k používání Databáze k osobním 
účelům a pokud je to příslušné, tak pro 
vnitřní používání v rámci vašeho podni-
kání. Tato licence nezahrnuje právo po-
skytnout licenci dále.
OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ
Používání Databáze je omezeno na kon-
krétní systém, pro který byla vytvořena. 
S výjimkou do rozsahu výslovně povole-
ného platnými zákony (např. národními 
zákony založenými na Evropské směrni-
ci k software 91/250) a Směrnici k data-
bázím 96/91) je zakázáno vyjímat nebo 
jinak používat podstatné části obsahu 
Databáze, nebo reprodukovat, kopíro-
vat, přizpůsobovat, upravovat, překlá-
dat, rozkládat, dekompilovat, zpětně 
dešifrovat jakoukoliv část databáze. Po-
kud byste si přáli získat informace o ope-
račním systému ve smyslu Evropské 
směrnice k software (nebo národních 
zákonů založených na ní), je třeba po-
skytnout NAVTEQ možnost poskytnout 
uvedené informace za přiměřených pod-
mínek včetně nákladů, jak je stanoví 
NAVTEQ.
PŘEVOD LICENCE 
Převod Databáze na třetí osobu je zaká-
zán s výjimkou převodu současně se 
systémem, pro který byla vytvořena a do 
kterého byla instalována za předpokla-
du, že si nebudete uchovávat žádnou 
kopii Databáze a za předpokladu, že na-
byvatel souhlasí se všemi podmínkami 
této dohody a uvedené potvrdí písemně 
NAVTEQ.  Vícenásobná sada disků 
může být převedena nebo prodána jako 
úplná sada tak, jak byla poskytnuta 
NAVTEQ, a nikoliv jen jako dílčí sada.

OMEZENÍ ZÁRUKY
NAVTEQ v případě respektování upo-
zornění uvedených dále ručí za to, že 
v období 12 měsíců od nákupu své ko-
pie Databáze bude tato schopná provo-
zu v zásadě v souladu s Kritérii NAVTEQ 
pro přesnost a úplnost, jak budou platná 
k datu nákupu vaší databáze; tato krité-
ria je možno získat od NAVTEQ na po-
žádání. Pokud databáze nepracuje 
v souladu s touto omezenou zárukou, 
vyvine NAVTEQ přiměřené úsilí k tomu, 
aby opravil nebo vyměnil vaši nekon-
formní kopii Databáze. Pokud takovéto 
úsilí nepovede k řádnému provozu Data-
báze v souladu se zárukami poskytnutý-
mi touto dohodou, máte možnost volby 
buď získat přiměřenou náhradu ceny 
uhrazené za Databázi, nebo zrušit plat-
nost této Dohody. Tím bude dána veške-
rá odpovědnost NAVTEQ a váš jediný 
nárok vůči NAVTEQ. S výjimkou toho, 
co je výslovně stanoveno tímto oddílem, 
NAVTEQ neposkytuje žádnou záruku tý-
kající se výsledků používání Databáze 
ve smyslu správnosti, přesnosti, odpo-
vědnosti nebo podobně. NAVTEQ neru-
čí za to, že databáze je nebo bude 
bezchybná. Žádná ústní nebo písemná 
informace poskytnutá NAVTEQ, vaším 
dodavatelem nebo další osobou nebude 
představovat záruku ani žádným způso-
bem rozšiřovat záruku popsanou výše. 
Omezená záruka stanovená touto Do-
hodou nemá vliv nebo není na úkor va-
šich nároků, které vyplývají ze 
zákonných práv, které vám mohou nále-
žet ve smyslu právní záruky za skryté 
vady.

YARIS F_HV_Navi_EE.book  Page 237  Friday, June 27, 2014  4:19 PM



238

Pokud jste nezakoupili Databázi přímo 
od NAVTEQ, můžete mít zákonná práva 
vůči osobě, od které jste zakoupili Data-
bázi, a to navíc k právům zaručeným 
NAVTEQ touto dohodou, a to podle zá-
konů vaší jurisdikce. Výše uvedená zá-
ruka NAVTEQ nemá vliv na tato 
zákonná práva a můžete tato svá práva 
uplatnit navíc k právům ze záruky po-
skytnuté touto Dohodou.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena databáze nezahrnuje žádnou 
možnost převzetí rizik týkajících se ná-
sledných, nepřímých nebo neomeze-
ných přímých škod, které by mohly 
vzniknout v souvislosti s používáním Da-
tabáze. Podobně v žádném případě ne-
bude NAVTEQ odpovědný za jakékoliv 
následné nebo nepřímé škody, včetně, 
avšak bez omezení na uvedené, ztráty 
příjmů, dat nebo možnosti používání, 
které by vznikly vám nebo kterékoliv třetí 
straně a vyplývaly by z používání Data-
báze ať již podle kontraktu nebo při jeho 
porušení nebo na základě záruky, a to 
i v případě, že NAVTEQ byl upozorněna 
na možnost vzniku takovéto škody. V ka-
ždém případě je odpovědnost NAVTEQ 
za přímé škody omezena cenou vaší ko-
pie Databáze.
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÁ OD-
POVĚDNOST STANOVENÉ TOUTO 
DOHODOU NEOVLIVŇUJÍ NEBO NE-
VYLUČUJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA 
V MÍSTĚ NÁKUPU JINÝM ZPŮSOBEM, 
NEŽ ZPŮSOBEM OBCHODU.

UPOZORNĚNÍ
Databáze může obsahovat nepřesné 
nebo neúplné informace vyplývající 
z plynutí času, změny okolností, použi-
tých zdrojů nebo povahy sběru geogra-
fických informací, které všechny mohou 
vést k nesprávným výsledkům. Databá-
ze nezahrnuje ani neodráží informace 
mimo jiné o bezpečných sousedských 
vztazích; prosazování zákonů; pomoci 
v nebezpečí; stavebních pracích; uza-
vírce silnic nebo jízdních pruhů; omeze-
ní pro vozidla nebo rychlosti; sklonu 
vozovky nebo jejímu stavu; výšce mostů 
nebo jiných omezení; stavu silnic nebo 
hustotě provozu; zvláštních situacích; 
objížďkách; nebo o době jízdy.
ŘÍDICÍ PRÁVO
Tato dohoda se bude řídit zákony juri-
sdikce, které jste rezidentem v době ná-
kupu Databáze. Pokud byste sídlili 
v datum nákupu mimo Evropskou unii 
nebo Švýcarsko, použije se právo země 
Evropské unie nebo Švýcarska, kde byl 
proveden nákup Databáze. Ve všech 
ostatních případech, nebo tehdy, když 
místo nákupu Databáze nelze stanovit, 
použije se zákonodárství Nizozemska. 
Příslušný soud v místě bydliště v době, 
kdy byl proveden nákup Databáze, bude 
příslušný v případě jakéhokoliv sporu vy-
plývajícího z Dohody nebo vzniklého 
v souvislosti s ní, a to bez prejudice 
k právu NAVTEQ přenést uplatnění ško-
dy do místa dřívějšího pobytu.
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Prohlášení o shodě
FUJITSU TEN LIMITED tímto prohlašuje, že tento výrobek FT0053B je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Nejnovější "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prohlášení o shodě) je dostup-
né na adrese: 
Adresa DoC: FUJITSU TEN LIMITED
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Certifikace
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