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Pro va¹i bezpeènost

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být 
nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou 
u¾ivatelskou pøíruèku.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte 
volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována 
pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu.

RU©ENÍ
V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které 
mohou ovlivnit jejich provoz.
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1. Úvod

Pøístroj Nokia 500 Navigace do auta mù¾ete pou¾ívat pro GPS navigaci 
ve voze a venku. Mù¾ete s ním rovnì¾ telefonovat, prohlí¾et fotografie, 
sledovat videoklipy a poslouchat hudbu.

Ne¾ zaènete pou¾ívat pøístroj, peèlivì si pøeètìte tuto pøíruèku. Rovnì¾ si 
pøeètìte u¾ivatelskou pøíruèku mobilního telefonu. V ní jsou uvedeny 
dùle¾ité bezpeènostní informace a pokyny k údr¾bì.

Nejnovìj¹í verzi u¾ivatelské pøíruèky, doplòkové informace, aktualizace 
softwaru a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete na 
www.nokia.com nebo místní webové stránce spoleènosti Nokia 
www.nokia.cz.

Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti. 
Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth vám umo¾òuje pøipojovat 
kompatibilní pøístroje bez pou¾ití kabelù. Pøipojení Bluetooth 
nevy¾aduje pøímou viditelnost mezi dvìma pøístroji, oba pøístroje v¹ak 
nesmí být od sebe vzdáleny více ne¾ 10 metrù. Pøipojení mù¾e být ru¹eno 
pøeká¾kami, napøíklad stìnami nebo jinými elektronickými pøístroji.

Navigaèní pøístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 
a podporuje následující profily: Handsfree Profile 1.5 a Phone Book 
Access Profile (PBAP) 1.0. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je 
jejich pøístroj kompatibilní s tímto navigaèním pøístrojem.

■ Global Positioning System (GPS)
GPS je celosvìtový satelitní rádiový navigaèní systém. Vestavìný GPS 
pøijímaè je schopen spoèítat polohu pøístroje s pøesností na 10 metrù. 
Pøesnost závisí napøíklad na poètu satelitù a intenzitì signálù, které GPS 
modul pøijímá. V optimálních podmínkách se mù¾e pøesnost pohybovat 
v rozsahu nìkolika metrù.
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GPS anténa je umístìna v horní èásti navigaèního pøístroje. Èelní okna 
nìkterých automobilù mohou obsahovat kov, který mù¾e blokovat nebo 
zeslabovat satelitní signály. 

Pokud stojíte, GPS nemù¾e urèit kam smìøujete, proto¾e vá¹ smìr urèuje 
podle va¹eho pohybu.

Témìø v¹echny digitální mapy jsou v urèitém rozsahu nepøesné 
a neúplné. Nikdy výhradnì nespoléhejte na mapy poskytované pro 
pou¾ití s GPS aplikací.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je 
výhradnì odpovìdná za jeho pøesnost a údr¾bu. Pøesnost dat mù¾e být ovlivnìna 
nastavením satelitù systému GPS provádìným vládou USA a je pøedmìtem zmìn 
podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigaèního 
plánu. Pøesnost mù¾e být rovnì¾ ovlivnìna nedostateènou stálostí obì¾ných 
parametrù satelitu. Dostupnost a kvalita signálù systému GPS mù¾e být ovlivnìna 
va¹im umístìním, budovami, pøírodními pøeká¾kami a povìtrnostními 
podmínkami. GPS pøijímaè by mìl být pou¾íván pouze venku, aby byl umo¾nìn 
pøíjem signálù systému GPS.

Systém GPS by nemìl být pou¾íván pro pøesné urèování polohy a nikdy byste 
nemìli výhradnì spoléhat na data o poloze získaná z pøijímaèe GPS a rádiových 
sítí mobilních telefonù pro zji¹»ování polohy nebo navigaci.

■ DVD
Tento navigaèní pøístroj je dodán s DVD. Mù¾ete jej pou¾ít takto:

• Obnovit data z DVD na pamì»ovou kartu.

• Zkopírovat nový obsah z DVD na pamì»ovou kartu. Obsahem se 
rozumí napøíklad mapy, databáze zajímavých míst (POI) a jazyky.

• Zkopírovat obsah z DVD na jinou pamì»ovou kartu.

• Pøeèíst si u¾ivatelskou pøíruèku, která je na DVD k dispozici v nìkolika 
jazycích.

Pøed kopírováním dat na pamì»ovou kartu ovìøte, ¾e karta není 
zamknutá. Abyste mohli kopírovat obsah z DVD na pamì»ovou kartu, 
zkontrolujte, ¾e je karta zasunuta do pøístroje. Poté pøipojte pøístroj 
dodaným USB kabelem ke kompatibilnímu PC. Pøípadnì vlo¾te 
pamì»ovou kartu do èteèky pamì»ových karet v PC. Vlo¾te DVD do 
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kompatibilní DVD jednotky v PC. Automaticky se spustí prùvodce 
nastavením (pokud je to dovoleno v nastavení DVD jednotky), který vás 
provede celým nastavením.

Chcete-li zmìnit obsah pamì»ové karty, vyberte v¹echny mapy, 
databáze zajímavých míst a jazyky, které chcete na kartu pøidat. Pøi 
kopírování tìchto souborù na pamì»ovou kartu prùvodcem jsou staré 
soubory stejného typu z karty odstranìny. 

Slo¾ka Cities na pamì»ové kartì je vy¾adována pøi pou¾ívání aplikace 
Navigátor. Neupravujte ji ani ji neodstraòujte. V pøípadì nutnosti je 
mo¾né obnovit slo¾ku z DVD pomocí prùvodce.

Jazyk pøístroje mù¾ete zvolit pouze z jazykù, které jste zvolili pro aplikaci 
Navigátor. Viz také “Jazyk” na stranì 22.

Informace o kopírování souborù na pamì»ovou kartu z kompatibilního 
PC, viz “Pamì»ová karta” na stranì 19.
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2. Zaèínáme

■ Tlaèítka a èásti pøístroje
Èásti pøístroje jsou magnetické. K pøístroji mohou být pøitahovány kovové 
materiály. Do blízkosti pøístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické 
nosièe informací, proto¾e by mohlo dojít k vymazání informací ulo¾ených na 
tìchto nosièích.

Pohled zepøedu, zprava a shora

1. Kryt zdíøky pro doplòkovou vnìj¹í GPS anténu

2. Vypínaè

3. Kryt zdíøky pro stereofonní výstup zvuku

4. Kontrolka

5. Dotyková obrazovka

6. Tlaèítko sní¾ení hlasitosti

7. Tlaèítko Menu

8. Tlaèítko zvý¹ení hlasitosti

2 3

10
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4

1

9
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9. Pamì»ová karta s adaptérem

10. Slot pamì»ové karty

Pohled zezadu, zleva a zespodu

1. Reproduktor

2. Hlavní vypínaè

3. MiniUSB port / zdíøka pro nabíjeèku

4. Tlaèítko Reset

5. Mikrofon

■ Nabíjeèky
Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití, kdy¾ je nabíjen z nabíjeèky DC-1001.

Varování: Pou¾ívejte pouze nabíjeèky schválené spoleèností Nokia pro 
pou¾ití s tímto pøístrojem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit ztrátu 
platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné.

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, uchopte 
a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za kabel.

2 4

1

3

5
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■ Nabíjení baterie
Ne¾ zaènete nabíjet baterii, pøeètìte si peèlivì kapitolu “Informace 
o baterii” na stranì 50.

1. Nabíjeèku pøipojte do miniUSB portu v navigaèním pøístroji 
a konektor nabíjeèky pøipojte do zásuvky pro zapalovaè 
v automobilu. 

Napájení musí být zaji¹tìno automobilovou baterií o napìtí 12 V. 
Zkontrolujte, ¾e je nabíjeèka správnì pøipojena do zásuvky pro 
zapalovaè a ¾e neomezuje normální provoz automobilu.

U nìkterých modelù automobilù je zásuvka pro zapalovaè napájena 
automobilovou baterií i po vyjmutí klíèe ze zapalování. V takových 
pøípadech mù¾e být automobilová baterie vybíjena, pokud ponecháte 
navigaèní pøístroj zapnutý, nebo pokud je pøístroj vypnutý, ale 
ponecháte jej pøipojen do zásuvky pro zapalovaè po dlouhou dobu. 
Bli¾¹í informace získáte do výrobce automobilu.

V prùbìhu nabíjení svítí oran¾ová kontrolka. Pokud se nabíjení 
nezahájí, odpojte nabíjeèku, znovu ji pøipojte a zkuste to znovu. 

2. Je-li baterie zcela nabitá, barva kontrolky se zmìní na zelenou. 
Odpojte nabíjeèku ze zásuvky pro zapalovaè.

Pokud s navigaèním pøístrojem pou¾íváte slu¾bu TMC (traffic 
message channel) - informace o aktuální dopravní situaci, nechte 
nabíjeèku pøipojenou k navigaènímu pøístroji, proto¾e nabíjeèka 
obsahuje anténu TMC.

Pokud je energie v baterii nízká, barva kontrolky je èervená a ikona 
baterie je pøedstavována jedním nebo ¾ádným segmentem. Na displeji je 
rovnì¾ zobrazena informace o nedostateèné energii baterie.

■ První pou¾ití
Chcete-li poprvé zapnout navigaèní pøístroj, posuòte hlavní vypínaè 
doprava. 

Po výzvì ke zkalibrování obrazovky klepnìte prstem na zobrazený 
nitkový køí¾ a krátce jej stlaète. Tuto akci opakujte pro v¹echny dal¹í 
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polohy zobrazeného nitkového køí¾e. Informace o pozdìj¹ím kalibrování 
obrazovky, viz “Systém” na stranì 24.

Po výzvì ke zvolení jazyka klepnìte na po¾adovaný jazyk a . Jazyk je 
pou¾it pro zobrazované texty na displeji a mluvené navigaèní pokyny.

Peèlivì si pøeètìte a potvrïte zobrazené bezpeènostní upozornìní 
a klepnìte na pravou ¹ipku. (Pro nezobrazování této obrazovky 
v budoucnu klepnìte na odpovídající výbìrové pole.) Spustí se aplikace 
Navigátor s otevøeným oknem zobrazení mapy. Nyní mù¾ete zaèít 
pøístroj pou¾ívat.

Dále nastavte èas a datum. Viz “Úprava nastavení pøístroje” na 
stranì 22.

Pro spárování a pøipojení navigaèního pøístroje ke kompatibilnímu 
mobilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth proveïte kroky 
2 a¾ 5 v sekci “Nastavení Bluetooth pøipojení” na stranì 14.

Po dotazu, zda chcete stáhnout kontakty z telefonu do navigaèního 
pøístroje, zahajte stahování klepnutím na Ano. Zvolíte-li Ne, nemù¾ete 
s tímto navigaèním pøístrojem pou¾ívat kontakty ulo¾ené v telefonu. 
Pokud chcete v takovém pøípadì stáhnout kontakty pozdìji, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > Kontakt > Ano.

■ Zapnutí, vypnutí a pohotovostní re¾im
Navigaèní pøístroj má hlavní vypínaè pro zapnutí a vypnutí pøístroje 
a druhý vypínaè pro pøepnutí pøístroje do pohotovostního re¾imu.

Pøi ka¾dodenním pou¾ívání pøístroj nevypínejte, ale pøepínejte do 
pohotovostního re¾imu. Díky tomu se pøístroj nastartuje rychleji.

Pøístroj vypnìte jen v pøípadì, ¾e jej nebudete pou¾ívat po del¹í dobu.

Zapnutí nebo vypnutí
Pøístroj zapnete posunutím hlavního vypínaèe doprava.

Pøístroj vypnete posunutím hlavního vypínaèe doleva.
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Pohotovostní re¾im
Pokud pøístroj nepou¾íváte a chcete ¹etøit energii jeho baterie, pøepnìte 
jej do pohotovostního re¾imu. Podr¾te stisknutý vypínaè po dobu 
pøibli¾nì 3 sekund. Obrazovka se vypne.

Pro opu¹tìní pohotovostního re¾imu podr¾te stisknutý vypínaè po dobu 
pøibli¾nì 3 sekund.

Pøipojení Bluetooth pøi spu¹tìní
Pokud pøístroj zapnete nebo pøepnete z pohotovostního re¾imu, budete 
dotázáni, zda chcete pøipojit pøístroj k døíve pøipojenému mobilnímu 
telefonu.  

Chcete-li se pøipojit k døíve pøipojenému telefonu, klepnìte na jeho 
název. Zobrazí se okno s mapou.

Pro pøipojení jiného pøístroje klepnìte na Jiné. Zobrazí se okno Pøipojení 
telefonu. Klepnìte na po¾adovaný pøístroj a na Pøipojit. Pro sta¾ení 
kontaktù ulo¾ených v jiném pøístroji klepnìte na Ano.

Chcete-li spárovat nový pøístroj, klepnìte v oknì Pøipojení telefonu na 
polo¾ku Spárovat nový a postupujte podle instrukcí v krocích 4 a¾ 5 
popsaných v sekci “Nastavení Bluetooth pøipojení” na stranì 14.

■ Nastavení Bluetooth pøipojení
Navigaèní pøístroj mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu mobilnímu 
telefonu prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Pøi párování a pøipojování navigaèního pøístroje k telefonu postupujte 
takto:

1. Zapnìte navigaèní pøístroj a mobilní telefon.

2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v u¾ivatelské 
pøíruèce k telefonu.

3. V navigaèním pøístroji stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon.

Není-li v telefonu aktivována funkce Bluetooth, budete dotázáni, zda 
ji chcete aktivovat. Klepnìte na Ano.
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4. A¾ vás pøístroj vyzve k zahájení párování z telefonu, nastavte telefon 
pro vyhledávání Bluetooth pøístrojù. Poté v telefonu v seznamu 
nalezených pøístrojù zvolte navigaèní pøístroj (Nokia PND).

5. V telefonu zadejte heslo 0000 pro spárování a pøipojení navigaèního 
pøístroje. 

V nìkterých telefonech budete muset po spárování potvrdit pøipojení 
samostatnì. Podrobnosti najdete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. 

Navigaèní pøístroj staèí s telefonem spárovat pouze jednou. 

Pokud je navigaèní pøístroj pøipojen k va¹emu telefonu, je zobrazen 
název Bluetooth pøístroje. Název Bluetooth mù¾ete definovat z telefonu. 
Navigaèní pøístroj je zobrazen v menu telefonu, ve kterém mù¾ete vidìt 
aktuálnì spárované pøístroje Bluetooth. 

Navigaèní pøístroj mù¾ete spárovat a¾ s osmi mobilními telefony, ale 
pøipojen mù¾e být v jednu chvíli v¾dy pouze k jednomu.

Manuální pøipojení nebo zmìna pøipojeného pøístroje
Chcete-li navigaèní pøístroj pøipojit ke spárovanému telefonu manuálnì 
nebo zmìnit pøipojený telefon, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na 
Telefon > Nastavení > Pøipojení telefonu. Klepnìte na po¾adovaný 
pøístroj a na Pøipojit.

Automatické pøipojení
Spárovaný telefon mù¾ete nastavit tak, aby povolil automatické 
pøipojení k navigaènímu pøístroji, je-li navigaèní pøístroj zapnutý. 
V pøístrojích Nokia to provedete zmìnou nastavení spárovaného 
pøístroje v menu Bluetooth.

Odstranìní párování
Chcete-li odstranit pøístroj ze seznamu spárovaných pøístrojù, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > . Klepnìte na po¾adovaný 
pøístroj a na Odstranit > Ano. Chcete-li odstranit v¹echny pøístroje, 
klepnìte na Odstranit v¹e > Ano.



Z a è í n á m e

16

Pøipojení pøístroje
Chcete-li odpojit pøístroj od navigaèního pøístroje, stisknìte tlaèítko 
Menu a klepnìte na Telefon > . Klepnìte na po¾adovaný pøístroj a na 
Odpojit.

Pøípadnì mù¾ete provést jeden z následujících krokù: 

• Ukonèete pøipojení v menu Bluetooth telefonu.

• Vypnìte pøipojení Bluetooth v navigaèním pøístroji.

• Vypnìte navigaèní pøístroj.

Zapnutí nebo vypnutí pøipojení Bluetooth
Chcete-li vypnout Bluetooth, pokud k navigaènímu pøístroji není 
pøipojen ¾ádný telefon, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > 
Zru¹it > > .

Chcete-li vypnout Bluetooth, pokud je k navigaènímu pøístroji pøipojen 
telefon, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > > > 
Ano.

Chcete-li zapnout pøipojení Bluetooth, stisknìte tlaèítko Menu 
a klepnìte na Telefon > > > Ano.

■ Montá¾ pøístroje do automobilu
Chcete-li namontovat navigaèní pøístroj do automobilu, pøipevnìte 
dr¾ák telefonu CR-91 na upínací pøípravek HH-12, a ten pøichy»te 
pøísavkou na èelní sklo. Navigaèní pøístroj umístìte do dr¾áku.

Doporuèujeme, abyste po opu¹tìní vozu neponechávali upínací 
pøípravek ani dr¾ák na viditelném místì. Pøedejdete tak jejich 
pøípadnému odcizení.  

Obecné bezpeènostní pokyny
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné 
ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím 
bezpeènosti silnièního provozu. Manipulovat s upínacím pøípravkem, 
dr¾ákem mobilního telefonu nebo navigaèním pøístrojem mù¾ete jen 
tehdy, pokud je to bezpeèné za v¹ech jízdních podmínek.
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Instalujete-li upínací pøípravek nebo dr¾ák mobilního telefonu, ovìøte, 
¾e neomezují ani jinak nezasahují do øízení èi brzdového systému nebo 
dal¹ích systémù pou¾ívaných pøi provozu vozidla (napøíklad airbagù), 
nebo neru¹í výhled pøi øízení.

Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivnìna aktivace airbagù.

Zkontrolujte, ¾e upínací pøípravek nebo dr¾ák mobilního telefonu jsou 
nainstalovány tak, aby jste se s nimi nestøetli v pøípadì nehody nebo 
nárazu.

Pravidelnì kontrolujte, ¾e je pøísavka na spodku upínacího pøípravku 
pevnì uchycena k èelnímu oknu, zejména pokud dojde k velké zmìnì 
okolní teploty.

Nikdy neponechávejte souèásti výrobku ve vozidle na pøímém slunci 
nebo ve velkém horku. Výrobek mù¾e být po¹kozen, pokud provozní 
teplota klesne pod -25°C (-13°F) nebo pøekroèí +55°C (131°F), nebo 
pokud skladovací teplota klesne pod -40°C (-40°F) nebo pøekroèí 
+ 100°C (212°F).

2

3

1

4

5

6
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Pøipevnìní dr¾áku mobilního telefonu do upínacího 
pøípravku
Dr¾ák mobilního telefonu pøipevnìte do upínacího pøípravku pomocí 
dodaného ¹roubu (1). ©roub zakryjte dodanou ochrannou krytkou 
s textem "Nokia". 

Pøipevnìní upínacího pøípravku na èelní okno
Na èelním oknì vyhledejte bezpeèné místo pro upevnìní pøípravku 
a peèlivì jej oèistìte èistièem oken a èistým hadøíkem. Pracujete-li pøi 
nízké okolní teplotì, budete muset èelní okno ohøát, aby bylo zaji¹tìno 
správné uchycení.

Pevnì natlaète pøísavku na èelní okno a opatrnì zatlaète na pojistnou 
páèku nad pøísavkou smìrem k pøísavce, aby se vytvoøil podtlak mezi 
pøísavkou a èelním oknem (2). Zkontrolujte, ¾e je pøísavka pevnì 
pøichycena. 

Chcete-li uvolnit upínací pøípravek od èelního okna, opatrnì zatlaète na 
pojistnou páèku smìrem k vrchní èásti upínacího pøípravku a zatáhnìte 
za pásek umístìný na okraji pøísavky.

Umístìní navigaèního pøístroje do dr¾áku
Pøi vkládání navigaèního pøístroje do dr¾áku mobilního telefonu vlo¾te 
výstupky na spodku dr¾áku do drá¾ek ve spodku pøístroje (3). 

Natlaète navigaèní pøístroj smìrem na zadní èást dr¾áku tak, aby 
pojistky na dvou raménkách dr¾áku zapadly do odpovídajících drá¾ek na 
bocích pøístroje (4). Ovìøte, ¾e u¾ivatel má dobrý výhled na obrazovku.

Chcete-li uvolnit navigaèní pøístroj z dr¾áku, stisknìte raménka dr¾áku.

Nastavení navigaèního pøístroje do po¾adované polohy
Nenastavujte polohu upínacího pøípravku pøi jízdì. 

Chcete-li nastavit navigaèní pøístroj do po¾adované svislé polohy, 
uvolnìte dva ¹rouby po stranách upínacího pøípravku, otoète navigaèní 
pøístroj do po¾adované polohy a dotáhnìte ¹rouby (5). 



Z a è í n á m e

19

Chcete-li nastavit navigaèní pøístroj do po¾adované vodorovné polohy, 
uvolnìte ¹roub pod upínacím pøípravkem, otoète navigaèní pøístroj do 
po¾adované polohy a dotáhnìte ¹roub (6). 

Zkontrolujte, zda je navigaèní pøístroj správnì zaji¹tìn na místì.

■ Pamì»ová karta
Pøístroj je dodán s pamì»ovou kartou a adaptérem. S tímto pøístrojem 
mù¾ete pou¾ívat pouze pamì»ové karty naformátované na souborový 
systém FAT nebo FAT32.

Pøístroj podporuje standard SDHC (SD High-Capacity), který umo¾òuje 
pou¾ívat pamì»ové karty a¾ do kapacity 16 GB.

Pou¾ívejte pouze kompatibilní SD karty schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití 
s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy pro 
pamì»ové karty, ale nìkteré znaèky nemusí být plnì kompatibilní s tímto 
pøístrojem. Nekompatibilní karty mohou po¹kodit kartu a pøístroj a poru¹it data 
ulo¾ená na kartì.

Vlo¾ení karty
Zasuòte pamì»ovou kartu do adaptéru ve smìru oznaèeném na kartì 
tak, aby strany se ¹títky na kartì a adaptéru smìøovaly nahoru.

Vlo¾te pamì»ovou kartu do slotu pamì»ové karty tak, aby zkosený roh 
smìøoval k horní stranì pøístroje. Opatrnì zatlaète pamì»ovou kartu do 
slotu, dokud nedosedne na místo.

Chcete-li vyjmout pamì»ovou kartu, vypnìte pøístroj a zatlaète na 
pamì»ovou kartu, dokud se neuvolní ze slotu.

Dùle¾ité: Nevyjímejte pamì»ovou kartu v prùbìhu operace, pøi které 
dochází k pøístupu ke kartì. Vyjmutí karty v prùbìhu operace mù¾e 
po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na 
kartì.

Kopírování souborù na kartu
Chcete-li pøehrávat hudbu, prohlí¾et fotografie, sledovat videoklipy 
nebo pou¾ívat mapy v navigaèním pøístroji, musíte tyto soubory 
zkopírovat z kompatibilního PC na pamì»ovou kartu. To mù¾ete provést, 
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pokud je karta vlo¾ena v navigaèním pøístroji nebo v PC. Pøed 
kopírováním dat na pamì»ovou kartu ovìøte, ¾e karta není zamknutá.

Slo¾ka Cities na pamì»ové kartì je vy¾adována pøi pou¾ívání aplikace 
Navigátor. Neupravujte ji ani ji neodstraòujte. V pøípadì nutnosti je 
mo¾né obnovit slo¾ku z dodaného DVD.

Informace o kopírování souborù z dodaného DVD na pamì»ovou kartu, 
viz “DVD” na stranì 8.

Pøi kopírování souborù z PC na pamì»ovou kartu pou¾ijte jeden z tìchto 
postupù:

• Pro kopírování souborù na pamì»ovou kartu vlo¾enou v navigaèním 
pøístroji nejdøíve zkontrolujte, zda operaèní systém PC podporuje 
vysokokapacitní pamì»ová USB zaøízení. Takové operaèní systémy 
jsou napøíklad Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows 
Vista. 

Jeden konektor dodaného USB kabelu DKE-2 pøipojte do miniUSB 
portu v pøístroji a druhý konec pøipojte do kompatibilního USB portu 
v PC. 

Operaèní systém detekuje navigaèní pøístroj jako vysokokapacitní 
pamì»ové zaøízení a na displeji navigaèního zaøízení se zobrazí text 
Re¾im pøenosu dat. Zkopírujte soubory z PC do navigaèního pøístroje 
podle pokynù uvedených v dokumentaci k operaènímu systému.

Je-li navigaèní pøístroj pøipojen k PC kabelem DKE-2, je z PC nabíjena 
baterie navigaèního pøístroje.

• Chcete-li kopírovat soubory na pamì»ovou kartu vlo¾enou v PC, 
vyjmìte kartu z navigaèního pøístroje a vlo¾te ji do èteèky 
pamì»ových karet v PC. Zkopírujte soubory podle pokynù uvedených 
v dokumentaci k PC a jeho operaènímu systému. Vyjmìte kartu z PC 
a vlo¾te ji do navigaèního pøístroje.
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3. Základní provoz

■ Dotyková obrazovka
Pro pou¾ití vìt¹iny funkcí klepnìte prstem na obrazovku.

Dùle¾ité: Vyvarujte se po¹krábání dotykové obrazovky. Nikdy 
nepou¾ívejte pero nebo tu¾ku èi jiné ostré pøedmìty pro psaní na 
dotykové obrazovce.

■ Otevøení aplikací z okna mapy
Po zapnutí pøístroje je zobrazeno okno s mapou. Toto okno pøedstavuje 
zobrazení map v aplikaci Navigátor. 

Pøístroj obsahuje tyto aplikace: 

• Navigátor ( ) pro GPS navigaci (viz strana 26)

• Telefon ( ) pro volání a pøijímání hovorù prostøednictvím mobilního 
pøístroje pøipojeného k pøístroji (viz strana 38)

• Hudba ( ) pro pøehrávání skladeb ulo¾ených na pamì»ové kartì 
(viz strana 43)

• Galerie ( ) pro prohlí¾ení fotografií a sledování videoklipù 
ulo¾ených na pamì»ové kartì (viz strana 46)

• Nastavení ( ) pro úpravu nastavení a zobrazení informací 
o pøístroji (viz “Úprava nastavení pøístroje” na stranì 22 a “Úpravy 
nastavení telefonu” na stranì 41).

Pro zobrazení nebo skrytí hlavního menu aplikací stisknìte tlaèítko 
Menu. Pro otevøení aplikace z menu klepnìte na odpovídající ikonu. 

Pro návrat do aplikace Navigátor z libovolné jiné aplikace stisknìte 
tlaèítko Menu. 

Pro návrat na pøedchozí obrazovku z jiné aplikace klepnìte na .

V oknì s mapou jsou zobrazeny tyto indikátory:

Intenzita signálu GPS antény je dostateèná.

Intenzita signálu GPS antény není dostateèná pro navigaci.
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Baterie je zcela nabitá.

Baterie je témìø vybitá.

Je-li tento indikátor modrý, je zapnuto pøipojení Bluetooth, ale 
navigaèní pøístroj není pøipojen ke kompatibilnímu pøístroji. 
Je-li tento indikátor ¹edý, je pøipojení Bluetooth vypnuté.

Navigaèní pøístroj je pøipojen ke kompatibilnímu pøístroji.

■ Nastavení hlasitosti
Chcete-li nastavit hlasitost aktuální aplikace, stisknìte (nebo podr¾te 
stisknuté) tlaèítko zvý¹ení (+) nebo sní¾ení (-) hlasitosti.

■ Úprava nastavení pøístroje
Pro úpravu nastavení pøístroje stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na 
Nastavení.

Hlasitost zvukù a tónù kláves
Chcete-li nastavit hlasitost pro hlasovou navigaci, volání nebo funkce 
pro zábavu (hudební pøehrávaè nebo videopøehrávaè) nebo zapnout èi 
vypnout tóny kláves, klepnìte na Hlasitost zvuku. Pro nastavení 
hlasitosti klepnìte na + nebo - v odpovídajícím poli; pro zapnutí nebo 
vypnutí tónù kláves klepnìte na  a aktuální nastavení tónù kláves. Po 
dokonèení úprav nastavení klepnìte na .

Jazyk
Chcete-li zvolit jazyk textù zobrazovaných na displeji, klepnìte na Jazyk. 
Klepnutím na  nebo  procházejte seznamem jazykù. Vyberte 
po¾adovaný jazyk a klepnìte na .

Informace o instalování nového jazyka do pøístroje, viz “DVD” na 
stranì 8. Jazyk pøístroje mù¾ete zvolit pouze z jazykù, které jste zvolili 
pro aplikaci Navigátor.
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Podsvícení
Chcete-li nastavit podsvícení obrazovky nebo zapnout èi vypnout spoøiè 
energie, klepnìte na Podsvícení.

• Úroveò jasu podsvícení nastavíte v menu Podsvícení klepnutím na 
+ nebo -. 

• Chcete-li nastavit prodlevu, po které se podsvícení vypne, pokud 
pøístroj není pou¾íván, klepnìte v menu Úspora energie (baterie) na 
+ nebo -. Pokud zvolíte Nikdy, podsvícení se nebude automaticky 
vypínat. 

Èas a datum
Chcete-li definovat èas a datum, klepnìte na Èas a datum. Klepnutím na 

 nebo  procházejte seznamem polo¾ek nastavení.

• Pro nastavení èasu klepnìte na èas v menu Èas. Klepnìte na pole 
hodin, minut nebo sekund nad zobrazenou klávesnicí. Pro zadání 
èasu klepnìte na èíslice nebo klepnìte na + nebo - a ulo¾te 
nastavení klepnutím na . 

• Pro nastavení data klepnìte na datum v menu Datum. Klepnìte na 
pole roku, mìsíce nebo dne nad zobrazenou klávesnicí. Pro zadání 
data klepnìte na èíslice nebo klepnìte na + nebo - a poté klepnìte 
na .

• Chcete-li zvolit èasovou zónu, klepnìte na aktuální nastavení v menu 
Èasové pásmo, vyberte region podle va¹í aktuální polohy a klepnìte 
na .

• Pro zapnutí nebo vypnutí pøepínání letního èasu klepejte v menu 
Letní èas na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí po¾adovaná 
polo¾ka.

• Chcete-li zvolit 12 nebo 24hodinový formát èasu, klepejte v menu 
Formát èasu na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí po¾adovaná 
polo¾ka.

• Chcete-li zvolit formát data, klepnìte v menu Formát data na 
aktuální nastavení. Klepnìte na po¾adovaný formát a na .
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Systém
Chcete-li zkalibrovat obrazovku, obnovit pùvodní nastavení z výroby 
nebo zobrazit informace o pøístroji, klepnìte na Systém.

• Pro zkalibrování obrazovky, pokud napøíklad nesprávnì reaguje, 
klepnìte na Kalibrace displeje. Klepnìte na zobrazený nitkový køí¾ 
a krátce jej dr¾te stisknutý. Tuto akci opakujte pro v¹echny dal¹í 
polohy zobrazeného nitkového køí¾e.

• Chcete-li obnovit pùvodní hodnoty z výroby, klepnìte na Obnovit 
stand. nastavení.

• Chcete-li zobrazit informace o pøístroji, klepnìte na O aplikaci. 
Klepnutím na  nebo  procházejte informacemi.

Vysílaè FM
Pøístroj má vysílaè FM, který mù¾ete pou¾ívat k poslechu hudby 
z aplikace Hudba prostøednictvím autorádia. Vysílaè FM je mo¾né 
pou¾ívat i pro telefonické hovory. Informace o pou¾ívání vysílaèe FM 
s aplikací Hudba, viz strana 43.

Chcete-li definovat nastavení pro vysílaè FM, klepnìte na Vysílaè FM. 
Nastavení mù¾ete otevøít rovnì¾ v aplikaci Hudba klepnutím na .

• Chcete-li zapnout nebo vypnout vysílaè FM, klepejte v menu 
Aktivovat na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí po¾adovaná 
polo¾ka.

• Chcete-li ulo¾it frekvence, které chcete pou¾ívat s vysílaèem FM, 
klepnìte na aktuální nastavení v Nastavit kanály. Klepnìte na 
po¾adované pamì»ové místo (kanál) a na . Pomocí zobrazené 
klávesnice zadejte frekvenci, nebo klepejte na + nebo -. Klepnutím 
na  ulo¾te nastavení.

• Chcete-li zvolit frekvenci, kterou chcete pou¾ívat s vysílaèem FM, 
klepnìte na aktuální nastavení v Nastavit kanály a na po¾adovaný 
kanál.

Vzhledem k právním naøízením se vysílaè FM automaticky vypne, pokud 
po dobu 1 minuty nehraje hudba nebo neprobíhá aktivní hovor. Abyste 
mohli pou¾ívat vysílaè, zapnìte jej.



Z á k l a d n í  p r o v o z

25

V nìkterých zemích mohou platit omezení pro pou¾ívání vysílaèe FM. 
Dal¹í informace získáte u místních orgánù. Dal¹í vhodné informace 
mù¾ete najít rovnì¾ na www.nokia.com/support nebo na místní webové 
stránce Nokia www.nokia.cz.

■ Resetování
Pokud pøístroj pøestane fungovat, pøesto¾e je nabitý, resetujte jej 
stisknutím tlaèítka Reset na spodní stranì pøístroje. Resetováním se 
neodstraní nastavení pøístroje.
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4. Navigátor

Navigaèní pøístroj má vnitøní GPS pøijímaè, který mù¾ete pou¾ít pro 
urèení své aktuální polohy a pro navigaci krok za krokem.

Po zapnutí pøístroje se zobrazí okno s mapou v aplikaci Navigátor. 
Chcete-li pou¾ívat navigaci, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na 
Navigátor. Pøípadnì klepnìte na .

Pøístroj pøijímá signály z nìkolika GPS satelitù. Podle nich pak urèuje 
va¹i aktuální polohu. Pro satelitní navigaci GPS umístìte pøístroj tak, aby 
nemìl zakrytý výhled na oblohu. 

Sestavení GPS spojení mù¾e trvat od nìkolika sekund do nìkolika minut. 
Doba pøipojování závisí na kvalitì pøíjmu satelitních signálù GPS 
pøijímaèem. Pøipojování trvá déle, pokud nepou¾íváte GPS po dobu 
nìkolika dnù, nebo pokud jste velmi daleko od místa, kde jste jej pou¾ili 
naposledy.

Je-li kvalita pøíjmu GPS signálù dobrá, je zobrazena ikona . Není-li 
kvalita pøipojení dostateèná pro navigaci, je zobrazena ikona ; 
v takovém pøípadì zkontrolujte, zda nemá pøístroj zakrytý výhled na 
oblohu.

Informace o zkopírování navigaèních souborù na pamì»ovou kartu, viz 
“DVD” na stranì 8. Zkopírujte v¹echny navigaèní soubory do slo¾ky 
Cities.

■ Mapa
Má-li pøístroj dostateèné GPS spojení, zobrazuje aplikace Navigátor va¹i 
aktuální polohu na mapì. Mapa má dva re¾imy: re¾im sledování a re¾im 
procházení.
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Re¾im sledování
V re¾imu sledování mapa sleduje va¹i aktuální GPS polohu a zobrazuje 
následující informace:

1. Aktuální rychlost

2. Èas

3. Nadmoøská vý¹ka

4. Geografické souøadnice

5. Poèet GPS satelitù, ke kterým je pøístroj pøipojen

6. Støelka kompasu

7. Název aktuální poloha

8. Aktuální GPS polohu

9. Zmen¹ení

10. Zvìt¹ení

Chcete-li procházet mapou, klepnìte na mapu a pøepnìte tak to re¾imu 
procházení mapy.
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Re¾im procházení mapy
V re¾imu procházení mapy je spodní èást obrazovky oran¾ová a sever je 
nahoøe. Na mapì jsou zobrazeny tyto informace:

1. Støelka kompasu

2. Název aktuální polohy

3. Aktuální GPS poloha

4. Kurzor

5. Zmen¹ení

6. Zvìt¹ení

Chcete-li vybrat místo na mapì, podle potøeby upravte mìøítko mapy 
a prstem pohybujte mapou, dokud kurzor nesmìøuje na po¾adované 
místo. Klepnìte na  a na po¾adovanou mo¾nost. Mù¾ete se nechat 
navigovat na místo, pøidat jej do trasy (Pøes), ulo¾it jej jako zálo¾ku nebo 
v jeho okolí vyhledat zajímavá místa. Mù¾ete rovnì¾ zmìnit nastavení 
mapy.

Chcete-li na mapì vybrat zajímavé místo, pomocí prstu pohybujte 
kurzorem pøes zajímavé místo. Zobrazí se ikona zajímavého místa 
v závorkách a jeho název a telefonní èíslo. Klepnutím na  zobrazíte 
dostupné mo¾nosti.

Pro návrat do re¾imu sledování nebo re¾imu navigace klepnìte na .
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■ Navigace k cíli
Chcete-li se nechat navigovat k cíli, stisknìte tlaèítko Menu, klepnìte na 
Navigátor > Cíl a na jednu z následujících polo¾ek:

• Adresa — mù¾ete zadat adresu cílového místa. Viz “Navigace 
k adrese” na stranì 31.

• Poslední — mù¾ete se nechat navigovat k poslednímu zobrazenému 
umístìní. Viz “Poslední místa” na stranì 34.

• Oblíbené — mù¾ete se nechat navigovat k místu, které jste ulo¾ili do 
svých oblíbených polo¾ek. Viz “Oblíbené” na stranì 32.

• Kontakty — mù¾ete se nechat navigovat na adresu ulo¾enou se 
jménem v telefonním seznamu (pokud obsahuje adresu). Na 
zobrazené klávesnici klepnìte na první znaky po¾adovaného jména. 
Nahoøe se zobrazí seznam prvních odpovídajících jmen. Klepnìte na 

 nebo na seznam. Klepnìte na po¾adované jméno a na Navigovat.

• Hledání zajímavých míst — mù¾ete vyhledat zajímavé místo. 
Viz “Navigace k zajímavému místu” na stranì 31.

Po nastavení cíle klepnìte na  a na Navigovat. Pøístroj vypoèítá trasu 
k cíli.
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Obrazovka navigace
A¾ pøístroj vypoèítá trasu k cíli, zobrazí se na navigaèní obrazovce:

1. Dal¹í ulice

2. Trasa

3. Následující odboèka a vzdálenost k ní

4. Aktuální rychlost

5. Pøedpokládaná doba pøíjezdu do cíle

6. Vzdálenost od cíle

7. Prùmìrná rychlost (je-li tato funkce zapnutá)

8. Støelka kompasu

9. Aktuální ulice

10. Aktuální poloha a smìr

11. Zmen¹ení

12. Zvìt¹ení

Kdy¾ se pøiblí¾íte k odboèce nebo jinému manévru, usly¹íte odpovídající 
hlasový pokyn. Odboèení a dal¹í manévry jsou indikovány èervenou 
¹ipkou na mapì.

U jednosmìrných ulic je dovolený smìr jízdy indikován modrou ¹ipkou.

Chcete-li procházet mapou, klepnìte na ni. Navigaci ukonèíte klepnutím 
na .
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Funkce dostupné na navigaèní obrazovce
Chcete-li pou¾ívat funkce dostupné v prùbìhu navigace, klepnìte na 

. Mù¾ete si vybrat z následujících mo¾ností:

• Pro zablokování vypoèítané trasy k po¾adovanému cíli a pro vynucení 
alternativní trasy klepnìte na Alternativní trasa.

• Pro zobrazení itineráøe manévrù vy¾adovaných na trase klepnìte na 
Body trasy.

• Chcete-li ulo¾it svou aktuální polohu do zálo¾ky, klepnìte na Ulo¾it. 
Viz také “Zálo¾ky” na stranì 33.

• Pro vypnutí nebo nastavení hlasitosti hlasových pokynù klepnìte na 
Hlasitost.

• Pro zobrazení seznamu dùle¾itých dopravních událostí klepnìte na 
Dopravní info. Viz také “Informace o dopravì (TMC)” na stranì 35.

• Chcete-li vyhledat zajímavé místo, klepnìte na Hledat. Viz také 
“Navigace k zajímavému místu” na stranì 32.

• Pro úpravu nìkterých nastavení navigace klepnìte na Nastavení (viz 
“Nastavení navigace” na stranì 35). Chcete-li pøepnout ze zobrazení 
mapy na zobrazení ikon, klepnìte na Nastavení map > Mapa (zobrazí 
se ©ipky). Je-li aktivní zobrazení ©ipky, jsou na navigaèní obrazovce 
zobrazeny velké ikony dal¹ího odboèení, vzdálenost k cíli a pohybující 
se pruh, pøedstavující vzdálenost od následující odboèky.

• Chcete-li zapnout nebo vypnout výstrahu rychlostního omezení, 
klepnìte na Start nebo Zastavit.

Navigace k adrese
Chcete-li vyhledat adresu, na kterou se chcete nechat navigovat, 
stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Navigátor > Cíl > Adresa. Pro 
volbu zemì, mìsta (nebo PSÈ), ulice a èísla domu (volitelnì) klepnìte na 
odpovídající pole a zadejte do nich informace prostøednictvím 
zobrazené klávesnice.

Pou¾íváte-li klávesnici, mù¾ete pou¾ívat pouze klávesy, které vedou 
k nalezení výsledku; ostatní klávesy nejsou aktivní. Pro odstranìní 
posledního znaku klepnìte na C. Mù¾ete zadávat znaky, dokud se poèet 
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nalezených objektù nezmen¹í tak, abyste mohli vybrat pouze jeden 
výsledek, nebo klepnìte na  a na po¾adovanou adresu v seznamu. Pro 
procházení seznamem klepnìte na ¹ipku nahoru nebo dolù. Pro zú¾ení 
hledání klepnìte na .

Po nalezení adresy klepnìte v obrazovce Najít adresu na  a klepnìte 
na po¾adovanou mo¾nost. Mù¾ete se nechat navigovat na adresu, pøidat 
ji do trasy (Pøes), ulo¾it ji jako zálo¾ku nebo ji zobrazit na mapì.

Navigace k zajímavému místu
Mù¾ete vyhledat zajímavá místa, která se nacházejí v blízkosti 
po¾adovaného cíle.

Chcete-li se nechat navigovat k zajímavému místu, stisknìte tlaèítko 
Menu a klepnìte na Navigátor > Cíl > Hledání zajímavých míst. V horní 
èásti obrazovky je zobrazen poèáteèní bod (vìt¹inou va¹e aktuální 
poloha) hledání. Chcete-li zmìnit poèáteèní bod, klepnìte na Kde? 
a poté na Adresa pro zadání adresy, Oblíbené pro zvolení døíve ulo¾ené 
adresy, nebo Poloha GPS pro nastavení aktuální adresy jako poèáteèního 
bodu.

Klepnìte na kategorii a podkategorii zajímavých míst. Pøípadnì klepnìte 
na , zadejte název zajímavého místa a klepnìte na .

Zobrazí se seznam nalezených zajímavých míst. Seznam je øazen podle 
vzdálenosti od poèáteèního bodu. Klepnìte na po¾adované zajímavé 
místo a na odpovídající mo¾nost.

Oblíbené
Chcete-li se nechat navigovat nebo chcete-li spravovat cíle, které jste 
ulo¾ili do seznamu oblíbených polo¾ek, stisknìte tlaèítko Menu, 
klepnìte na Navigátor > Cíl > Oblíbené a proveïte jednu z tìchto akcí: 
Domù a do práce (va¹e domácí nebo pracovní adresa), Oblíbené (døíve 
ulo¾ená adresa) nebo Cesty.

Domácí a pracovní adresy
Chcete-li definovat domácí nebo pracovní adresy, klepnìte v oknì 
Oblíbené na Domù a do práce. Klepnìte na po¾adované pole a na 
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odpovídající mo¾nost. Mù¾ete zadat adresu, nastavit svou aktuální 
pozici jako adresu nebo zvolit adresu ze seznamu aktuálních umístìní.

Chcete-li upravit adresu, klepnìte na adresu a na Upravit. 

Chcete-li pou¾ívat dal¹í dostupné mo¾nosti, klepnìte na adresu a 
po¾adovanou mo¾nost. Mù¾ete se nechat navigovat k adrese, pøidat ji do 
trasy (Pøes), zobrazit ji na mapì, odstranit ji nebo odstranit v¹echny 
adresy.

Zálo¾ky
Chcete-li spravovat cílová místa, která jste ulo¾ili do zálo¾ek, klepnìte 
v oknì Oblíbené na Oblíbené.

V seznamu zálo¾ek klepnìte na cílové místo a na po¾adovanou mo¾nost. 
Mù¾ete se nechat navigovat k cíli, pøidat jej do trasy, zobrazit jej na 
mapì, odstranit jej nebo pøejmenovat nebo seøadit èi vymazat seznam 
zálo¾ek.

Cesty
Cesta je seznam 2 a¾ 6 cílových míst (zastávek). Zvolíte-li cestu pro 
navigaci, budete provedeni zastávkami v urèeném poøadí. Chcete-li 
vytvoøit nebo spravovat cesty, klepnìte v oknì Oblíbené na Cesty.

Chcete-li vytvoøit novou cestu, klepnìte v oknì Správa cesty na Vytvoøit 
novou cestu. Poèáteèní bod cesty nemusíte nastavovat, proto¾e cesta je 
zahájena z va¹í aktuální GPS polohy.

• Chcete-li do trasy pøidat zastávku, klepnìte na + a na po¾adovanou 
mo¾nost. Chcete-li pøidat místo zobrazené na mapì, klepnìte na 
Mapa, podle potøeby upravte mìøítko mapy, a prstem pohybujte 
mapou, dokud kurzor nesmìøuje na po¾adované místo. Klepnìte na 

. Po pøidání nejménì dvou zastávek klepnìte na  a na 
po¾adovanou mo¾nost (viz seznam mo¾ností v sekci “Plánování 
trasy” na stranì 34).

• Chcete-li odstranit zastávku z trasy, klepnìte na ni v seznamu 
a klepnìte na .

• Chcete-li pøesunout zastávku v seznamu, klepnìte na zastávku 
a klepnìte na ¹ipku nahoru nebo dolù.
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Chcete-li upravit nebo pou¾ít ulo¾enou cestu, klepnìte v oknì Správa 
cesty na cestu a zvolte po¾adovanou mo¾nost. Navigaci mù¾ete zahájit 
z první zastávky cesty, upravit cestu, pøejmenovat ji nebo ji odstranit, 
nebo odstranit v¹echny ulo¾ené cesty.

Poslední místa
Chcete-li zobrazit poslední nav¹tívená místa, stisknìte tlaèítko Menu 
a klepnìte na Navigátor > Cíl > Poslední. 

Chcete-li se nechat navigovat k místu, pøidat jej do trasy (Pøes), klepnìte 
na místo a na po¾adovanou mo¾nost.

■ Plánování trasy
Trasu si mù¾ete naplánovat pøedem, rovnì¾ i bez GPS pøipojení.

Chcete-li naplánovat trasu, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na 
Navigátor > Cíl. Podobným zpùsobem jako cílové místo vyberte 
poèáteèní bod trasy a pøidejte jej do trasy (Pøes). Po klepnutí na Pøes se 
zobrazí Seznam cílù. Pro vlo¾ení místa na trase klepnìte na + a poté 
vyberte po¾adované místo stejným zpùsobem, jako jste ji¾ vybrali cílové 
místo. Chcete-li odebrat bod trasy, klepnìte na po¾adované místo a na 

. Poèáteèní bod trasy je zobrazen na vrcholu seznamu a cílový bod je 
zobrazen dole. Chcete-li zmìnit poøadí v seznamu, klepnìte na místo, 
které chcete pøesunout, a klepnìte na ¹ipku nahoru nebo dolù.

Po nastavení trasy klepnìte na  a vyberte z následujících mo¾ností:

• Pro vypoèítání trasy klepnìte na Ukázat trasu. Po spoèítání trasy se 
na mapì zobrazí poèáteèní a koncový bod. Po výpoètu se zobrazí 
itineráø trasy se zvolenými body trasy, s pøedpokládanou dobou cesty 
a vzdáleností jednotlivých bodù trasy a celé trasy. Chcete-li zobrazit 
detailní informace, klepnìte na ¹ipku vpravo. Chcete-li odstranit bod 
trasy z itineráøe, klepnìte na nìj. Chcete-li zobrazit místa trasy na 
mapì, klepnìte na ¹ipku vpravo. Trasa je zobrazena na mapì a nahoøe 
je zobrazen název aktuálního místa trasy. Chcete-li se pøesunout na 
pøedchozí nebo následující místo trasy, klepnìte na ¹ipku vlevo èi 
vpravo od názvu místa trasy. Pro návrat na pøedchozí obrazovku 
klepnìte na ¹ipku vlevo.
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• Chcete-li zobrazit simulaci trasy na mapì s hlasovými pokyny, 
klepnìte na Spustit simulaci. 

• Chcete-li ulo¾it seznam míst trasy jako cestu, klepnìte na Ulo¾it 
nebo Ulo¾it jako. Zvolíte-li pozdìji cestu pro navigaci, budete 
nejdøíve navigováni na první místo cesty. Jste-li blí¾e k poèáteènímu 
bodu, ale nechcete k nìmu být navigováni, odstraòte poèáteèní bod 
pøed ulo¾ením cesty.

• Chcete-li se nechat navigovat na první místo trasy, klepnìte na 
Navigovat.

■ Informace o dopravì (TMC)
Chcete-li v prùbìhu navigace nebo v re¾imu sledování zobrazit seznam 
dopravních událostí na va¹í trase, klepnìte na > Dopravní info. 
Seznam je øazen podle vzdálenosti od va¹í aktuální polohy. Seznam je 
zalo¾en na zprávách TMC (Traffic Message Channel), které mù¾ete 
pøijímat prostøednictvím vnitøního TMC pøijímaèe od místního operátora 
TMC. Dostupnost a pøesnost dopravních informací závisí na 
provozovateli slu¾by TMC. Chcete-li pou¾ívat slu¾bu, nechte nabíjeèku 
pøipojenou k navigaènímu pøístroji, proto¾e nabíjeèka obsahuje anténu 
TMC.

Dopravní události na va¹í trase jsou v seznamu zobrazeny èervenì. Mù¾e 
být zobrazena následující informace: název ulice, ve které k události 
do¹lo, typ události a vzdálenost místa události od va¹í aktuální polohy. 
Chcete-li zobrazit místo události na mapì, klepnìte na událost.

■ Nastavení navigace
Chcete-li otevøít nastavení aplikace Navigátor, stisknìte tlaèítko Menu, 
klepnìte na Navigátor > Nastavení a na jednu z následujících polo¾ek: 
V¹eobecná nastavení, Nastavení map, Nastavení trasy nebo Hlasitost.

Po zvolení po¾adovaného nastavení na obrazovce ulo¾te nastavení 
klepnutím na .
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V¹eobecná nastavení
Mù¾ete definovat, jak pøístroj reaguje na zprávy TMC, nastavit 
prùmìrnou rychlost pro výstrahu rychlostního limitu, zvolit hlas pro 
hlasové pokyny (Hlas), zvolit jednotku mìøení vzdálenosti a zobrazit 
verzi aplikace Navigátor.

Chcete-li definovat, jak pøístroj reaguje na zprávy TMC, klepejte na 
ikonu TMC, dokud se nezobrazí po¾adovaná mo¾nost. Pokud zvolíte 
Automaticky, pøístroj vás automaticky provede doporuèenou 
alternativní trasou mimo dopravní událost na va¹í cestì. Zvolíte-li 
Ruènì, pøístroj vás bude upozoròovat na dopravní události a zeptá se 
vás, zda chcete pou¾ít alternativní trasu. Jestli¾e zvolíte Vyp, pøístroj 
zobrazí dopravní informace, ale nebude navrhovat alternativní trasu. Viz 
také “Informace o dopravì (TMC)” na stranì 35.

Chcete-li zvolit mu¾ský nebo ¾enský hlas pro hlasovou navigaci, 
klepnìte na Hlas a na po¾adovaný hlas. (Informace o volbì jazyka, viz 
“Jazyk” na stranì 22.) V nìkterých jazycích mù¾ete zvolit hlas pro ètení 
psaných textù (indikováno symbolem "TTS"). Tato funkce vám umo¾ní 
poslouchat v prùbìhu navigace názvy ulic, èísla domù, názvy sjezdù 
z dálnic a názvy mìst. Zvolíte-li tuto funkci, budou hlasové pokyny del¹í.

Nastavení map
Chcete-li zvolit, které kategorie zajímavých míst se mají zobrazit 
v podobì ikon na mapì, klepnìte na Informaèní vrstvy, na po¾adované 
kategorie a na .

Pro zvolení denního nebo noèního re¾imu nebo nastavení pøístroje, aby 
volil re¾im automaticky, klepejte na odpovídající ikonu, dokud se 
nezobrazí po¾adovaná mo¾nost. Zvolíte-li Automaticky, bude re¾im 
zvolen na základì aktuálního èasu.

Pro zvolení mapy klepnìte na Mapy. Máte-li na pamì»ové kartì mapy pro 
nìkolik regionù, klepnìte na název mapy, kterou chcete pou¾ívat. 
Chcete-li pou¾ívat mapu pro navigaci, musíte k ní mít licenci. Nemáte-li 
licenci, mù¾ete mapou procházet, zobrazovat na ní svou pozici, vyhledávat 
cíle (ale ne se k nim nechat navigovat) a pou¾ívat plánování tras.

Pro pou¾ití 2D nebo 3D efektù na mapách klepnìte na odpovídající ikonu.
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Chcete-li nastavit mapu, aby ukazovala k aktuálnímu cíli (Trasa) nebo na 
horní okraj obrazovky (Sever nahoøe), klepnìte na odpovídající ikonu.

Nastavení trasy
Mù¾ete zvolit zpùsob dopravy nebo nejrychlej¹í èi nejkrat¹í cestu 
a povolit nebo zakázat pou¾ití placených silnic, dálnic nebo pøevozù 
a trajektù. Pro oznaèení mo¾nosti klepnìte na odpovídající ikonu.

Zvolený zpùsob pøepravy urèuje, které typy cest bude pøístroj navrhovat 
pøi navigaci. Mù¾ete zvolit z tìchto re¾imù:

• Rychle — pøedpokládá rychlou jízdu po dálnicích.

• Pomalu — pøedpokládá pomalej¹í jízdu.

• Kolo — bere v úvahu cyklotrasy a vylouèení jízdy na kole tam, kde je 
to zakázáno. Zde nejsou ¾ádné hlasové pokyny.

• Dodávka — bere v úvahu omezení pro dodávková vozidla.

• Motorka — bere v úvahu omezení pro motocykly.

• Chodec — bere v úvahu cesty pro chodce, vèetnì jednosmìrných ulic 
a pì¹ích zón. Zde nejsou ¾ádné hlasové pokyny.

• Skútr — bere v úvahu omezení pro skútry.

Hlasitost
Chcete-li nastavit výchozí hlasitost pro hlasové pokyny, klepnìte na + 
nebo -. Hlasové pokyny vypnete klepnutím na . Pro zapnutí hlasových 
pokynù klepnìte na .
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5. Ovládání hovorù

Pokud pøi pou¾ívání aplikace Navigátor pøijmete hovor, bude hlasová 
navigace vypnuta a¾ do doby, kdy hovor ukonèíte. Pro zobrazení mapy 
a minimalizování okna s funkcemi pøi hovoru stisknìte tlaèítko Menu. 
V pravém horním rohu obrazovky je zobrazena ikona . Chcete-li 
otevøít okno s funkcemi pøi hovoru, klepnìte na .

Pokud pøijmete hovor pøi pou¾ívání aplikace Hudba, bude aktuálnì 
pøehrávaná hudba pøeru¹ena a¾ do dokonèení hovoru. Je-li vysílaè FM 
zapnutý, je rovnì¾ pou¾it pro pøenos zvuku hovoru. Vysílaè FM mù¾ete 
zapnout v prùbìhu hovoru nebo krátce pøed zahájením hovoru.

Pro otevøení aplikace Navigátor stisknìte tlaèítko Menu. Není-li 
navigace aktivní, jsou v levé èásti obrazovky zobrazena dvì tlaèítka 
zkrácené volby pro aplikaci Navigátor. Chcete-li vyhledat adresu 
k navigaci, klepnìte na Jdi na. Pro otevøení okna s mapou klepnìte na 
Mapa. 

■ Volání
Pokud je navigaèní pøístroj pøipojen je kompatibilnímu mobilnímu 
telefonu a neprobíhá telefonický hovor, mù¾ete jej pou¾ít pro zahájení 
volání.

Zadání èísla pomocí èíselníku
1. Stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > Èíselník.

2. Pro zadání telefonního èísla vèetnì pøedèíslí klepnìte postupnì na 
jednotlivé èíslice. (Pro odstranìní poslední èíslice klepnìte na Sm.)

U mezinárodních volání klepnìte na + pro vlo¾ení mezinárodního 
prefixu (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód), zadejte kód 
zemì, podle potøeby pøedèíslí bez úvodní nuly a telefonní èíslo.

3. Èíslo vytoèíte klepnutím na .

4. Pro ukonèení hovoru nebo zru¹ení pokusu o navázání hovoru 
klepnìte na .



O v l á d á n í  h o v o r ù

39

Volání ulo¾eného kontaktu
Chcete-li volat kontakt, který jste stáhli z mobilního telefonu, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > Kontakt.

Na zobrazené klávesnici klepnutím zadejte první znaky po¾adovaného 
jména. (Pro odstranìní posledního znaku klepnìte na Sm.) Nahoøe se 
zaènou zobrazovat první odpovídající jména. Chcete-li zobrazit v¹echna 
odpovídající jména, klepnìte na  nebo na seznam. Je-li seznam pøíli¹ 
dlouhý, klepnìte na  nebo , nebo klepnìte na  a zadejte dal¹í 
písmena. Chcete-li zobrazit telefonní èísla ulo¾ená se jménem, klepnìte 
na jméno. Chcete-li vytoèit telefonní èíslo, klepnìte na nìj.

Seznam volání
Chcete-li zobrazit posledních 20 nepøijatých a pøijatých hovorù nebo 
volaných èísel, které byly zaregistrovány po dobu pou¾ívání navigaèního 
pøístroje s kompatibilním mobilním telefonem, stisknìte tlaèítko Menu 
a klepnìte na Telefon > Seznam volání a na po¾adovanou volbu. Pro 
procházení jmény klepnìte na  nebo . Chcete-li vytoèit èíslo, 
klepnìte na nìj.

Chcete-li volat poslední volané èíslo, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte 
na Telefon > Èíselník > , nebo klepnìte na Telefon > Seznam 
volání > Volat znovu.

Pro smazání seznamu posledních èísel stisknìte tlaèítko Menu 
a klepnìte na Telefon > Seznam volání > Smazat sezn. > Smazat.

Navigaèní pøístroj registruje nepøijaté a pøijaté hovory jen v pøípadì, ¾e 
sí» podporuje tyto funkce a telefon je zapnutý a nachází se v oblasti 
pokryté slu¾bami sítì.

Hlasové vytáèení
Chcete-li pou¾ít hlasové vytáèení pro èíslo ulo¾ené v telefonním 
seznamu telefonu, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > Hlas. 
vytáèení. Tuto funkci je mo¾né pou¾ít jen v pøípadì, ¾e není aktivní jiný 
hovor a telefon podporuje pou¾ít této funkce s pøipojeným navigaèním 
pøístrojem. 
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Po výzvì vyslovte hlasový záznam. Podrobnosti najdete v u¾ivatelské 
pøíruèce k telefonu.

Zrychlená volba (Oblíbené)
Chcete-li pou¾ít zrychlenou volbu telefonního èísla, stisknìte tlaèítko 
Menu a pokud dosud neprobíhá aktivní hovor, klepnìte na Telefon > 
Oblíbené. Chcete-li volat, klepnìte na po¾adovaný kontakt.

Pøiøazení èísla zrychlené volby
Chcete-li pøidat kontakt do okna Oblíbené, klepnìte na nepøiøazené 
tlaèítko (indikované textem <pøiøadit>) a proveïte jednu z tìchto 
operací:

• Pro pøidání kontaktu sta¾eného z mobilního telefonu klepnìte na 
prvních nìkolik písmen po¾adovaného jména, na  a na 
po¾adované jméno a telefonní èíslo. 

• Chcete-li pøiøadit telefonní èíslo, které sami zadáte, klepnìte na , 
na èíslice telefonního èísla a na .

Správa èísel zrychlené volby
Chcete-li odstranit kontakt nebo v¹echny kontakty z menu Oblíbené, 
klepnìte na , na po¾adovaný kontakt a na volbu odstranìní.

Chcete-li v menu Oblíbené zmìnit kontakt, klepnìte na , na kontakt, 
který chcete zmìnit, a na Nahradit. Pøiøaïte nový kontakt.

■ Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru
Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, klepnìte na .

Pokud hovor nepøijmete, mù¾ete posléze zobrazit jméno volajícího nebo 
telefonní èíslo klepnutím na Ukázat, jestli¾e je tato informace volajícím 
umo¾nìna. Chcete-li vytoèit èíslo v seznamu, klepnìte na nìj.

Hovor odmítnete klepnutím na .

Èekání hovoru na lince
Èekání hovoru na lince je sí»ová slu¾ba. Chcete-li pou¾ít slu¾bu èekání 
hovoru na lince, musí mobilní telefon podporovat Bluetooth profil 
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Hands-Free 1.5 a ve va¹em telefonu musí být nastavena slu¾ba èekání 
hovoru na lince.

Chcete-li pøijmout hovor èekající na lince a pøepnout aktuální hovor do 
dr¾ení, klepnìte na .

Chcete-li pøepínat mezi hovory, klepnìte na Pøepnout. Pro ukonèení 
obou hovorù klepnìte na Ukonèit v¹e.

Pokud stisknìte tlaèítko Menu pro zobrazení mapy a minimalizování 
okna funkcí pøi hovoru, je vedle ikony  zobrazen poèet hovorù.

■ Funkce pøi hovoru
Nìkteré funkce mù¾ete pou¾ívat v prùbìhu aktivního hovoru. Dostupné 
funkce jsou zobrazeny v oknì funkce pøi hovoru. Toto okno se zobrazí pøi 
zahájení hovoru.

Chcete-li minimalizovat okno funkcí pøi hovoru, napøíklad pro zobrazení 
mapy, stisknìte v prùbìhu hovoru tlaèítko Menu. Chcete-li otevøít okno 
s funkcemi pøi hovoru, klepnìte na .

Následující funkce mù¾ete pou¾ívat v prùbìhu aktivního hovoru:

• Pro vypnutí mikrofonu v prùbìhu hovoru klepnìte na Vyp. mikrofon. 
Pro zapnutí mikrofonu klepnìte na Zap. mikrofon.

• Pro pøepnutí hovoru z navigaèního pøístroje do kompatibilního 
mobilního telefonu klepnìte na Do telefonu. Nìkteré pøístroje mohou 
po skonèení hovoru ukonèit i pøipojení Bluetooth. 

Chcete-li pøepnout hovor zpìt do navigaèního pøístroje, klepnìte na 
Do handsfree, nebo pou¾ijte odpovídající funkci v telefonu.

• Pro odeslání DTMF tónù (napøíklad hesla) v prùbìhu hovoru klepnìte 
na DTMF. Klepnìte na znaky, které chcete odeslat jako tóny. Jedná se 
o sí»ovou slu¾bu. Informace o její dostupnosti získáte od 
poskytovatele slu¾by.

■ Úpravy nastavení telefonu
Chcete-li upravit nastavení týkající se pøipojení Bluetooth, kontaktù 
nebo volání, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > Nastavení. 
Klepnutím na  nebo  procházejte seznamem polo¾ek nastavení.
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Pøipojení telefonu
Chcete-li pøipojit navigaèní pøístroj ke spárovanému mobilnímu 
telefonu, klepnìte v menu Pøipojení telefonu na aktuální nastavení. 
Klepnìte na po¾adovaný pøístroj, nebo klepnìte na Spárovat nový pro 
spárování navigaèního pøístroje s novým pøístrojem.

Bluetooth
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth klepejte v menu Bluetooth 
na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí po¾adovaná polo¾ka.

Stahování kontaktù
Pro sta¾ení kontaktù z aktuálnì pøipojeného mobilního telefonu 
klepnìte na stav stahování v menu Stahování kontaktù a poté na Ano. 

Stav stahování mù¾e být buï Neprovedeno (kontakty nebyly sta¾eny 
z pøístroje), Zpracování (kontakty jsou stahovány), nebo Hotovo 
(kontakty byly sta¾eny).

Øazení kontaktù
Chcete-li seøadit kontakty, klepejte v oknì Øazení kontaktù na aktuální 
nastavení, dokud se nezobrazí po¾adovaná mo¾nost.

Vyzvánìcí tón
Chcete-li nastavit vyzvánìcí tón pro ohla¹ování pøíchozích hovorù, 
klepnìte v oknì Vyzvánìcí tón na aktuální nastavení. Zobrazí se seznam 
dostupných vyzvánìcích tónù. Klepnìte na po¾adovaný tón a na Pøehrát 
pro jeho  pøehrání, nebo Jako vyzv. tón pro jeho aktivaci.

Nìkteré mobilní telefony pøehrávají pouze svùj vlastní vyzvánìcí tón 
místo zde zvoleného tónu.

Hlasitost vyzvánìní
Pro nastavení hlasitosti vyzvánìní klepnìte v oknì Hlasitost vyzvánìní 
na + nebo -.
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6. Hudební pøehrávaè

Chcete-li pøehrávat skladby ulo¾ené na pamì»ové kartì, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Hudba.

Informace o zkopírování souborù na pamì»ovou kartu, viz “Pamì»ová 
karta” na stranì 19. Chcete-li snadno najít skladby v aplikaci Hudba, 
zkopírujte je do slo¾ky Music.

Aplikace podporuje formáty souborù MP3, WMA, AAC a eAAC+. 
Aplikace v¹ak nemusí nutnì podporovat v¹echny variace tìchto formátù.

Varování: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e 
hlasitost mù¾e být velmi vysoká.

■ Pou¾ití vysílaèe FM nebo sluchátek
Hudbu mù¾ete poslouchat z autorádia nebo kompatibilních sluchátek. 
Chcete-li poslouchat hudbu pøes autorádio, pou¾ijte vestavìný 
vysílaè FM.

Vysílaè FM
Abyste mohli poslouchat pøehrávané skladby pøes autorádio, klepnìte 
v oknì pøehrávaèe na . Je-li vysílaè FM vypnutý, zapnìte jej. Pro 
zvolení vysílacího kanálu klepnìte na Nastavit kanály a na po¾adovaný 
kanál. Vyberte stejnou FM frekvenci v autorádiu a nastavte po¾adovanou 
hlasitost autorádia. Nyní byste mìli sly¹et hudbu z va¹eho autorádia. 
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Pou¾ívání vysílaèe FM zvy¹uje nároky na výkon baterie a sni¾uje 
¾ivotnost baterie. 

Sluchátka
Navigaèní pøístroj má zdíøku pro stereofonní zvukový výstup, do kterého 
mù¾ete pøipojit kompatibilní sluchátka s 3,5mm konektorem. Konektor 
je kompatibilní se sluchátky, které mají impedanci 32 ohmù nebo vy¹¹í.

■ Poslech hudby
Pro otevøení slo¾ky hudby klepnìte na  a po¾adovanou slo¾ku. Pro 
procházení skladbami klepnìte na  nebo . 

Chcete-li zvolit skladbu pro pøehrávání, klepnìte na ni. Mù¾ete zvolit 
i nìkolik skladeb. (Pro zru¹ení oznaèení skladby na ni klepnìte.) 
Chcete-li zvolit v¹echny skladby v aktuální slo¾ce a jejích dílèích 
slo¾kách, klepnìte na . (Pro zru¹ení oznaèení klepnìte na .) Pro 
návrat na vy¹¹í úroveò menu klepnìte na .

Chcete-li pøehrát zvolenou skladbu nebo skladby, klepnìte na .

Varování: Poslouchejte hudbu o pøimìøené hlasitosti. Trvalé 
pùsobení nadmìrného hluku mù¾e po¹kodit vá¹ sluch. 

Pro pøeru¹ení pøehrávání klepnìte na . Pro obnovení pøehrávání 
klepnìte na .

Chcete-li pøeskoèit na dal¹í zvolenou skladbu, klepnìte na . Chcete-li 
pøeskoèit na pøedchozí skladbu nebo na zaèátek aktuální skladby, 
klepnìte na .

Hudbu zti¹íte klepnutím na . Chcete-li hudbu opìt poslouchat, 
klepnìte na  nebo stisknìte jedno z tlaèítek nastavení hlasitosti.

Pro procházení skladbou pohybujte posuvníkem zobrazeným pod 
názvem skladby.

Pro nastavení hlasitosti stisknìte jedno z tlaèítek nastavení hlasitosti.

Chcete-li pøehrávat skladbu opakovanì, klepnìte na . Ikona se zmìní 
na zelenou. Pro pøehrání skladby pouze jednou klepnìte na stejnou 
ikonu. Ikona se zmìní na bílou.
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Chcete-li pøehrávat skladby v náhodném poøadí, klepnìte na . Ikona 
se zmìní na zelenou. Pro pøehrávání skladeb v normálním poøadí 
klepnìte na stejnou ikonu. Ikona se zmìní na bílou.

Chcete-li odstranit skladbu z pamì»ové karty, klepnìte v oknì 
pøehrávaèe na , na skladbu, kterou chcete odstranit, a na .

Hudební pøehrávaè zavøete klepnutím na .

■ Návrat do re¾imu navigace
Pro otevøení okna Navigátor pøi poslechu hudby stisknìte tlaèítko Menu, 
nebo klepnìte na . Pøehrávání hudby pokraèuje na pozadí. Chcete-li 
se vrátit do hudebního pøehrávaèe, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte 
na Hudba.

Není-li navigace aktivní, jsou v levé èásti obrazovky zobrazena dvì 
tlaèítka zkrácené volby pro aplikaci Navigátor. Chcete-li vyhledat adresu 
k navigaci, klepnìte na Jdi na. Pro otevøení okna s mapou klepnìte na 
Mapa. 
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7. Videopøehrávaè

Chcete-li sledovat videoklipy ulo¾ené na pamì»ové kartì, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Galerie > Videa.

Informace o zkopírování souborù na pamì»ovou kartu, viz “Pamì»ová 
karta” na stranì 19. Chcete-li snadno najít videoklipy v aplikaci Videa, 
zkopírujte je do slo¾ky Video.

Aplikace podporuje formáty souborù MPEG-4, 3GP a WMV. Aplikace 
v¹ak nemusí nutnì podporovat v¹echny variace tìchto formátù.

Varování: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e 
hlasitost mù¾e být velmi vysoká.

■ Sledování videoklipù
Pro otevøení slo¾ky videoklipù klepnìte na  a po¾adovanou slo¾ku. 
Pro procházení videoklipy klepnìte na  nebo . 

Chcete-li zvolit videoklip, který chcete sledovat, klepnìte na nìj. Mù¾ete 
zvolit i nìkolik videoklipù. (Pro zru¹ení oznaèení videoklipu na nìj 
klepnìte.) Chcete-li zvolit v¹echny videoklipy v aktuální slo¾ce a jejích 
dílèích slo¾kách, klepnìte na . (Pro zru¹ení oznaèení klepnìte na .) 
Pro návrat na vy¹¹í úroveò menu klepnìte na .

Chcete-li pøehrát zvolený videoklip nebo videoklipy, klepnìte na .
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Pøi pøehrávání videoklipu mù¾ete provést tyto akce:

• Pro pøeru¹ení pøehrávání klepnìte na . Pro obnovení pøehrávání 
klepnìte na . Pro ukonèení pøehrávání klepnìte na .

• Chcete-li pøehrát dal¹í nebo pøedchozí videoklip, klepnìte na  
nebo .

• Chcete-li zobrazit videoklip na celé obrazovce nebo se vrátit do 
normálního zobrazování, klepnìte na videoklip.

• Chcete-li videoklip pøehrávat opakovanì, klepnìte na . Ikona se 
zmìní na zelenou. Pro pøehrání videoklipu pouze jednou klepnìte na 
stejnou ikonu. Ikona se zmìní na bílou.

Pro návrat na pøedchozí obrazovku klepnìte na .

Videopøehrávaè zavøete klepnutím na .

Pro otevøení aplikace Navigátor stisknìte tlaèítko Menu.
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8. Prohlí¾eè obrázkù

Chcete-li prohlí¾et obrázky ulo¾ené na pamì»ové kartì, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Galerie > Obrázky.

Informace o zkopírování souborù na pamì»ovou kartu, viz “Pamì»ová 
karta” na stranì 19. Chcete-li snadno najít obrázky v aplikaci Obrázky, 
zkopírujte je do slo¾ky Photos.

Aplikace podporuje formáty souborù JPEG, BMP, PNG a GIF. Aplikace 
v¹ak nemusí nutnì podporovat v¹echny variace tìchto formátù.

■ Prohlí¾ení obrázkù
Pro otevøení slo¾ky obrázkù klepnìte na  a na po¾adovanou slo¾ku. 
Pro procházení obrázky klepnìte na  nebo . 

Chcete-li zvolit obrázek, který chcete zobrazit, klepnìte na nìj. Mù¾ete 
zvolit i nìkolik obrázkù. (Pro zru¹ení oznaèení obrázku na nìj klepnìte.) 
Chcete-li zvolit v¹echny obrázky v aktuální slo¾ce a jejích dílèích 
slo¾kách, klepnìte na . (Pro zru¹ení oznaèení klepnìte na .) Pro 
návrat na vy¹¹í úroveò menu klepnìte na .

Chcete-li zobrazit zvolený obrázek nebo obrázky, klepnìte na .

Pøi zobrazování obrázku mù¾ete provést tyto akce:

• Pro zvìt¹ení obrázku klepnìte na . Pro jeho zmen¹ení klepnìte 
na . 
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• Chcete-li zobrazit obrázek na celé obrazovce, klepnìte na . 
Klepnutím na levou stranu obrázku zobrazíte pøedchozí obrázek, 
klepnutím na pravou stranu zobrazíte dal¹í obrázek. 

Pro návrat do normálního zobrazení klepnìte na støed obrázku.

• Pro otoèení obrázku o 90 stupòù klepnìte na .

• Chcete-li zobrazit obrázky jako prezentaci, zvolte nìkolik obrázkù 
a klepnìte na . Pro návrat do normálního zobrazení klepnìte na 
zobrazený obrázek.

Chcete-li odstranit obrázek z pamì»ové karty, klepnìte v oknì obrázku 
na , na obrázek, který chcete odstranit, a na .

Pro návrat na pøedchozí obrazovku klepnìte na .

Prohlí¾eè obrázkù zavøete klepnutím na .

Pro otevøení aplikace Navigátor stisknìte tlaèítko Menu.



I n f o r m a c e  o b a t e r i i

50

9. Informace o baterii

Tento pøístroj má vnitøní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokou¹ejte se 
vyjmout baterii z pøístroje, proto¾e mù¾e dojít k jeho po¹kození. Baterie mù¾e být 
mnohokrát opìtovnì nabita a vybita (øádovì stovky cyklù), po urèitém èase se 
v¹ak zcela opotøebí. Nabíjejte baterii pouze schválenými nabíjeèkami Nokia 
urèenými pro tento pøístroj. Pou¾ití neschválené nabíjeèky mù¾e zpùsobit riziko 
po¾áru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpeèí.

Je-li baterie pou¾ita poprvé nebo nebyla-li baterie pou¾ívána del¹í dobu, bude 
zøejmì nutné pro zahájení nabíjení pøipojit nabíjeèku, odpojit ji a znovu pøipojit. 
Pokud je baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí 
indikátor nabíjení.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické zásuvky a pøístroje. 
Neponechávejte úplnì nabitou baterii pøipojenou k nabíjeèce, proto¾e nadmìrné 
nabíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez 
pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

V¾dy se pokuste udr¾ovat baterii pøi teplotì 15 °C a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). 
Extrémní teploty sni¾ují kapacitu a ¾ivotnost baterie. Pøístroj s horkou nebo 
chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracovat. Výkon baterie je omezen 
zejména pøi teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohnì, proto¾e mù¾e dojít k jejich výbuchu. K výbuchu 
baterií mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejich po¹kození.

Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou nabíjeèku.
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je výrobkem s mimoøádným designem a kvalitou zpracování. Proto 
je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e 
nároky ze záruky.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.  Pokud je 
vá¹ pøístroj vlhký, nechte jej zcela uschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. 
Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických 
souèástek.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi taví urèité druhy 
plastù.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu 
se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, netøeste 
pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a 
jemnou mechaniku

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí 
prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a 
zabránit správné funkci.

• Neschválené úpravy nebo pøípojky by mohly po¹kodit pøístroj a mohou 
poru¹ovat právní pøedpisy týkající se rádiových zaøízení.

Tato doporuèení se vztahují na pøístroj, baterii, nabíjeèku nebo jiné pøíslu¹enství. 
Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu 
k opravì.

Likvidace
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci 
nebo na obalu vám má pøipomínat, ¾e v¹echny elektrické a elektronické 
výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukonèení své ¾ivotnosti 

ulo¾eny do oddìleného sbìru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dal¹ích 
zemí, kde je mo¾né tøídìní odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného 
komunálního odpadu.
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Vrácením výrobku do sbìru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu 
a podporujete opakované vyu¾ívání surovinových zdrojù. Podrobnìj¹í informace 
získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdru¾ení zodpovìdných 
organizací nebo u místního zástupce spoleènosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku 
nebo pokyny k vrácení va¹eho zastaralého výrobku najdete v informacích 
pøíslu¹ných pro danou zemi na www.nokia.cz nebo www.nokia.com.


