
Enjoy it.

Návod na obsluhu

SERIES 840 / 845
Multimedia Navigation
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Ovládacie prvky - prístroj

1 Tlačidlo  (Eject) 
Vysunutie DVD/CD

2 Tlačidlo  
Krátke stlačenie: vyvolanie hlavného menu
V hlavnom menu: vyvolanie menu aktívneho zdroja
Dlhé stlačenie: vyvolanie funkcie Bluetooth®, príp. 
vypnutie displeja. Funkciu možno zvoliť v menu na-
stavení.

3 Tlačidlo  
Krátke stlačenie: vyvolanie navigácie
V režime navigácie: vyvolanie menu aktívneho zdroja
Dlhé stlačenie: vyvolanie nastavenia jasu displeja

4 Mikrofón

5 Otočný gombík/tlačidlo
Krátke stlačenie: zapnutie prístroja
V  prevádzke: stlmenie zvuku zdroja audiosignálu 
(Mute)
Dlhé stlačenie: vypnutie prístroja
Otáčanie: nastavenie hlasitosti

6 Prijímač infračervených signálov pre diaľkové ovlá-
danie

7 Tlačidlo Reset
Obnovenie pôvodných výrobných nastavení prístroja. 
Pozor! Všetky osobné nastavenia sa stratia!

8 Otvárací kryt

9 Čítačka SD kariet
Prístup len vtedy, keď je otvorený otvárací kryt

: Čelná zásuvka AV-IN (zdroj AV-IN 1) 
Prístup len vtedy, keď je otvorený otvárací kryt

; Čelná USB zásuvka (zdroj USB 1) 
Prístup len vtedy, keď je otvorený otvárací kryt 

< Dotyková obrazovka styk s obsluhou

= Čítačka micro SD kariet pre navigačné údaje 
Prístup len vtedy, keď je otvorený otvárací kryt

> DVD/CD mechanika
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1

13

12

14

9
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Ovládacie prvky – diaľkové ovládanie

26

28

29

32
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31
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35
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48

46

44

42

41

39

37

38

21

23

25

30

19

17

15

47

45

43

27

40

? Tlačidlo SRC
Výber zdroja 

@ Tlačidlo 
Vysunutie DVD/CD

A Tlačidlo INFO
Zobrazenie informácií na displeji 

B Tlačidlo MENU
Vyvolanie menu DVD 

C Tlačidlo ZOOM
Zväčšenie výrezu obrazu 

D Tlačidlo PIC
Nastavenie jasu displeja

E Tlačidlo 
Spomalené prehrávanie  

F Tlačidlo 
Skončenie prehrávania 

G Tlačidlo  BAND
Výber vlnového rozsahu/ úrovne predvoľby 

H Tlačidlo 
Vyvolanie hlavného menu 

I Tlačidlo 
Spustenie a prerušenie prehrávania

J Tlačidlo 
Vyvolanie menu nastavení 

K Tlačidlo  /  /  / 
Navigácia cez menu a zmena nastavení
Spustenie vyhľadávania staníc (  / )
Vyvolanie uložených staníc (  / ) 

L Tlačidlo 
Prijatie hovoru 

M Tlačidlo 
Ukončenie/odmietnutie hovoru 

N Tlačidlo PHOTO 
Vyvolanie prehľadu obrázkov 

O Tlačidlo MUSIC 
Vyvolanie prehľadu adresára s audiosúbormi 

P Číslicové tlačidlá 0 - 9 

Q Tlačidlo 
Prehrávanie v náhodnom poradí 

R Tlačidlo 
Funkcia opakovania 

S Tlačidlo 
Funkcia scan 

T Tlačidlo VIDEO 
Vyvolanie prehľadu adresára fi lmov 

U Tlačidlo  /  
Nastavenie hlasitosti 

V Tlačidlo OK
Potvrdenie výber 

W Tlačidlo 
Stlmenie zvuku zdroja audiosignálu 

X Tlačidlo  / 
Krátke stlačenie: manuálne nastavenie stanice; voľba 
skladby, kapitoly, fi lmu
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie 

Y Tlačidlo 
Vyvolanie menu ekvalizéra 

Z Tlačidlo 
Vymazanie posledného znaku zadania 

[ Tlačidlo 
Stanovenie rozsahu pre funkciu opakovania 

\ Tlačidlo GOTO
Vyvolanie priameho zadania frekvencie stanice, 
skladby, kapitoly, fi lmu, príp. času prehrávania

] Tlačidlo ANGLE
Výber zorného uhla kamery (ak je na DVD k dispozícii) 

a Tlačidlo SUBTITLE
Výber jazyka titulkov (ak je na DVD k dispozícii)

b Tlačidlo AUDIO
Výber jazyka prehrávania (ak je na DVD k dispozícii)

c Tlačidlo 
Zapnutie/vypnutie prístroja 
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Bezpečnostné pokyny | Pokyny na čistenie | Pokyny týkajúce sa likvidácie

Bezpečnostné pokyny
Autorádio bolo vyrobené na súčasnej úrovni techniky 
a zodpovedá uznávaným bezpečnostno-technickým po-
žiadavkám. Napriek tomu môžu vzniknúť určité nebez-
pečenstvá, pokiaľ nebudete dodržiavať bezpečnostné 
pokyny uvedené v tomto návode.

Tento návod vás má oboznámiť s najdôležitejšími funk-
ciami. Podrobné informácie k navigácii nájdete na inter-
nete na www.blaupunkt.com.

 • Predtým, než začnete autorádio používať, dôkladne 
si prečítajte celý návod.

 • Návod uložte tak, aby bol neustále prístupný všet-
kým používateľom.

 • Tretím osobám autorádio odovzdávajte vždy spoloč-
ne s týmto návodom.

Okrem toho sa riaďte návodmi k ďalším prístrojom, ktoré 
používate v spojení s týmto autorádiom.

Použité symboly
V tomto návode sa používajú nasledujúce symboly:

NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred poraneniami

POZOR!

Varuje pred poškodením DVD/CD mechaniky

NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred vysokou hlasitosťou

Značka CE potvrdzuje dodržiavanie smerníc 
EÚ.

 � Označuje krok postupu

 • Označuje výpočet

Bezpečnosť za jazdy
Rešpektujte nasledovné upozornenia týkajúce sa bezpeč-
nosti za jazdy:

 • Používajte prístroj tak, aby ste vždy mohli bez-
pečne riadiť svoje vozidlo. V prípade pochybností 
zastavte na vhodnom mieste a  prístroj obsluhujte 
vtedy, keď vozidlo stojí. Ak ste vodič, nesmiete poží-
vať aplikácie, ktoré odpútavajú pozornosť od diania 
na ceste (podľa rozsahu funkcií prístroja napr. poze-
ranie videí, zadanie cieľa).

 • Počas navádzania na cieľ nasledujte navigačné 
odporúčania len vtedy, ak tým neporušujete žiad-
ne dopravné predpisy! Dopravné značky a doprav-
né predpisy majú vždy prednosť pred navigačnými 
odporúčaniami.

 • Vždy počúvajte s  primeranou hlasitosťou, aby 
ste chránili svoj sluch a  počuli výstražné akustické 
signály (napr. polícia). V  prestávkach so stlmeným 
zvukom (napr. pri zmene zdroja audiosignálu) nebu-
de akákoľvek zmena hlasitosti počuteľná. Počas tejto 
prestávky so stlmeným zvukom nezvyšujte hlasitosť.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
Dodržiavajte nasledovné pokyny, aby ste sa sami ochrá-
nili pred zraneniami:

Prístroj nemeňte a neotvárajte. Prístroj je vybavený la-
serom triedy 1, ktorý môže poškodiť vaše oči.

Použitie v súlade určením

Toto autorádio je určené na montáž a prevádzku vo vo-
zidle s napätím palubnej siete 12 V a musí byť zabudo-
vaný do štrbiny podľa normy DIN. Neprekračujte hranice 
výkonnosti prístroja. Opravy a prípadne i montáž zverte 
odborníkovi.

Pokyny na montáž

Autorádio si smiete namontovať sami, len ak máte skúse-
nosť s montážou autorádií a ak sa dobre vyznáte v elek-
troinštalácii vozidla. Riaďte sa schémou pripojenia na 
konci tohto návodu.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Blaupunkt Technology GmbH týmto vyhlasu-
je, že prístroj vyhovuje základným požiadavkám i ďalším 
relevantným predpisom smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode nájdete na www.blaupunkt.com.

Pokyny na čistenie
Rozpúšťadlá, čistiace a abrazívne prostriedky, ako aj spre-
je na čistenie interiéru a  prostriedky na údržbu plastov 
môžu obsahovať látky, ktoré poškodzujú povrch autorá-
dia.

Na čistenie autorádia používajte len suchú alebo mierne 
vlhkú handričku.

Pokyny týkajúce sa likvidácie
Starý prístroj nevyhadzujte do komunálneho odpa-
du!

 Na likvidáciu odpadu z  prístroja, diaľkového ovlá-
dania a použitých batérií využite existujúce systé-
my na vrátenie a zber.
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Rozsah dodávky
V rozsahu dodávky je:

 • Autorádio

 • Diaľkové ovládanie (vrátane batérií)

 • TMC Tuner (len pri prístrojoch s navigáciou pre  Európu)

 • Micro SD karta s navigačnými údajmi v šachte na kar-
tu micro SD (len pri prístrojoch s navigáciou)

 • GPS anténa

 • Externý mikrofón Bluetooth

 • Stručný návod

 • Držiak

 • Súprava drobných súčiastok

 • Inštalačný materiál

 • Pripájací kábel

Uvedenie do prevádzky

Pozor

Prepravné poistné skrutky

Pred uvedením prístroja do prevádzky odstráňte pre-
pravné poistné skrutky na hornej strane prístroja.

Ochrana proti krádeži
Toto autorádio je chránené proti krádeži štvormiestnym 
číselným kódom (výrobné nastavenie číselného kódu je: 
0000).

Ak je aktivované vyžadovanie prístupového kódu, musí-
te zadať číselný kód po každom prerušení napájania prú-
dom z akumulátora vozidla. 

Upozornenie:

V podmenu General (Všeobecne) v menu nastavení 
môžete vyžadovanie prístupového kódu aktivovať/
deaktivovať a zmeniť číselný kód.

Zadávanie číselného kódu po prerušení napätia

Keď sa vyžaduje číselný kód, zobrazí sa číslicová klávesni-
ca na zadanie číselného kódu.

 � Prostredníctvom číslicovej klávesnice zadajte číselný 
kód. 

 � Na potvrdenie zadania stlačte tlačidlo [  ].

Prístroj sa zapne.

Upozornenie:

Ak ste zadali nesprávny číselný kód, krátko sa  zobrazí 
Security code incorrect!. Potom môžete zadanie 
kódu zopakovať.

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie/vypnutie otočným gombíkom/tlačidlom

 � Na zapnutie stlačte otočný gombík/tlačidlo 5.

 � Pri vypínaní podržte stlačený otočný gombík/tla-
čidlo 5 dlhšie ako 2 sekundy.

Vypnutie/zapnutie pomocou zapaľovania vozidla

Ak je prístroj spojený so zapaľovaním vozidla a  nebol 
vypnutý otočným gombíkom/tlačidlom 5 zapína, príp. 
vypína sa spolu so zapaľovaním.

Hlasitosť

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť je možné regulovať po krokoch, od hodnoty 0 
(vyp.) až po hodnotu 50 (max.).

 � Hlasitosť zmeníte otáčaním otočného gombíka/tla-
čidla 5.

Vypnutie zvuku autorádia (Mute)

 � Krátko stlačte tlačidlo otočný gombík/tlačidlo 5, 
aby ste vypli zvuk prístroja, príp. aby ste znova akti-
vovali predchádzajúcu hlasitosť.

Hlavné menu
V hlavnom menu môžete stlačením tlačidiel na dotykovej 
obrazovke vyvolať rôzne zdroje a režimy. 

 � Stlačte tlačidlo  2.

- Alebo -

 � V aktuálnom zdroji stlačte tlačidlo [ ……   ].

Zobrazí sa hlavné menu. 

Pokiaľ nezvolíte nový zdroj audiosignálu, prehráva sa 
posledný aktívny zdroj audiosignálu.

Rozsah dodávky | Uvedenie do prevádzky
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Upozornenie:

Obrázky uvedené v  tomto návode majú slúžiť na 
podporu vysvetlení a môžu sa líšiť od vášho prístroja.

Nastavenie regiónu príjmu
Toto autorádio je dimenzované na prevádzku v rôznych 
regiónoch s  rôznym frekvenčným rozsahom a  rôznymi 
technológiami vysielania. Výrobne je nastavený región 
príjmu „Európa“. Ak chcete používať autorádio mimo 
Európy, napr. v USA alebo Ázii, musíte príp. najprv nasta-
viť vhodný región príjmu.

 � Stlačte v hlavnom menu tlačidlo Settings (Nastave-
nia).

Zobrazí sa menu nastavení.

 � Stlačte v  dolnej oblasti menu nastavení tlačidlo 
 General (Všeobecne).

Po zobrazení „Radio region“ sa zobrazí aktuálne na-
stavenie.

 � Stlačte tlačidlo Radio region, čím sa zobrazí zoznam 
dostupných regiónov príjmu.

 � Listujte pomocou [  ], príp. [  ] v zozname a ťuk-
nite na požadovaný región príjmu, ktorý si chcete 
vybrať.

Zoznam zmizne, zvolený región príjmu je nastavený.

 � Stlačte tlačidlo [ Settings   ]. 

Zobrazí sa znova hlavné menu.

Režim rádia

Spustenie režimu rádia
 � Stlačte v hlavnom menu tlačidlo Radio.

Zobrazí sa menu rádia.

Výber úrovne predvoľby
K dispozícii sú rôzne úrovne predvoľby a vlnové rozsahy. 
Na každej úrovni predvoľby je možné uložiť 6 staníc.

 � Tlačidlo [  ] stláčajte dovtedy, kým sa neobjaví po-
žadovaná úroveň predvoľby.

Nastavenie stanice

Manuálne nastavenie stanice

 � Frekvenciu zmeníte v krokoch jedným alebo viacná-
sobným stlačením tlačidla [  ], príp. [  ].

Priame zadanie frekvencie stanice

Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, môžete ju 
zadať priamo prostredníctvom dotykovej obrazovky.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

Zobrazí sa číslicová klávesnica na zadanie frekvencie.

 � Zadajte frekvenciu požadovanej stanice prostredníc-
tvom číslicovej klávesnice. 

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa menu rádia, stanica zadanej frekvencie sa 
začne prehrávať. 

Spustenie vyhľadávania staníc 

 � Stlačte tlačidlo [  ], príp. [  ] na 2 sekundy, čím 
spustíte vyhľadávanie staníc.

Naladí sa najbližšia stanica, ktorú je možné prijímať.

Upozornenie:

Pre región príjmu Europe (Európa): Vo vlnovom roz-
sahu FM sa pri zapnutej priorite dopravných hlásení 
nastavia len stanice s dopravnými hláseniami. 

Manuálne uloženie stanice
 � Zvoľte požadovanú úroveň predvoľby tlačidlom [  ].

 � Nalaďte požadovanú stanicu.

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa menu na uloženie. K dispozícii je 6 pamä-
ťových miest, ktoré sa zobrazia ako tlačidlá. 

 � Stlačte tlačidlo, na ktorom chcete uložiť aktuálnu 
stanicu.

Stanica sa uloží, zobrazí sa znova menu rádia.

Automatické ukladanie stanice 
(Travelstore)
Pomocou funkcie Travelstore (automatické ukladanie 
staníc) môžete automaticky vyhľadať a  uložiť 6  najsil-
nejších regionálnych staníc a uložiť do pamäte na úrovni 
predvoľby FM1, FM2 alebo FM3.

 � Zvoľte požadovanú úroveň predvoľby FM.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

 � Stlačte v menu možností tlačidlo Travelstore.

Tuner začína s  automatickým vyhľadávaním staníc. 
Keď je uloženie do pamäte ukončené, začne repro-
dukcia stanice na pamäťovom mieste 1 predtým zvo-
lenej úrovne predvoľby.

Upozornenie:

Pre región príjmu Europe (Európa): Pri zapnutej pri-
orite dopravných hlásení sa uložia len stanice s do-
pravnými hláseniami.

Uvedenie do prevádzky | Režim rádia
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Prehrávanie ukážok staníc
Funkciou Scan môžete nechať prehrať niekoľkosekundo-
vé ukážky všetkých staníc aktuálneho vlnového rozsahu, 
ktorých signál možno prijať.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

Funkcia Scan vyhľadáva stanice v  aktuálnom vlno-
vom rozsahu. Pritom sa niekoľko sekúnd prehráva 
každá stanica, ktorej signál možno prijať.

 � Opakovaným stlačením tlačidla [  ] sa zvolí aktuál-
ne prehrávaná stanica a začne sa prehrávať.

Zapnutie/vypnutie RDS
V  regióne príjmu Europe (Európa) vysiela mnoho FM 
staníc okrem svojho programu aj RDS signál (Radio Data 
System), ktorý umožňuje nasledovné doplnkové funkcie 
ako napr. zobrazenie názvu stanice na displeji.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

Zobrazí sa menu možností, za RDS sa zobrazí aktuál-
ne nastavenie. 

 � Stlačte v menu možností tlačidlo RDS, aby ste zme-
nili nastavenie.

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa znova menu rádia.

Zapnutie/vypnutie časového signálu RDS
Čas možno synchronizovať s časovými údajmi vysielaný-
mi prostredníctvom RDS.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

 � Stlačte v  menu možností tlačidlo RDS CT, aby ste 
zmenili nastavenie.

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa znova menu rádia.

Optimalizácia príjmu rádia
Funkcia HICUT má vplyv na zlepšenie príjmu pri zlom príj-
me rozhlasového vysielania (iba v  režime rádia FM). Ak 
sa vyskytujú rušenia príjmu, automaticky sa zníži hladina 
šumu.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

 � Stlačte v  menu možností tlačidlo HICUT, aby ste 
zmenili nastavenie.

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa znova menu rádia.

Zapínanie/vypínanie funkcie REG 
(regionálne programy)
Niektoré stanice RDS delia svoj program vysielaný v urči-
tom čase na regionálne programy s rôznym obsahom. Pri 
zapnutej funkcii REG sa autorádio prepne len na alterna-
tívne frekvencie nastavenej stanice, na ktorých sa vysiela 
ten istý regionálny program.

 � Funkciu REG zapnete, príp. vypnete, keď v  menu 
 radio stlačíte tlačidlo REG.

Tlačidlo REG svieti, keď je funkcia REG zapnutá.

Zapnutie/vypnutie funkcie AF 
(alternatívne frekvencie)
Ak je aktivovaná funkcia AF, autorádio sa automaticky 
prepne na takú frekvenciu, na ktorej bude možné nala-
denú stanicu prijímať najlepšie.

 � Funkciu AF zapnete, príp. vypnete, keď v menu radio 
stlačíte tlačidlo AF.

Tlačidlo AF svieti, keď je funkcia AF zapnutá.

Nastavenie citlivosti vyhľadávania
Citlivosť vyhľadávania rozhoduje o  tom, či automatické 
hľadanie staníc nájde len vysielače so silným signálom 
alebo aj slabším, ktoré sú príp. znehodnotené šumom.

 � Keď chcete nastaviť citlivosť vyhľadávania staníc, 
stlačte v menu radio tlačidlo Loc.

Keď svieti tlačidlo Loc, vyhľadávanie nájde len vysie-
lače so silným signálom.

Výber typu programu a spustenie 
vyhľadávania
Pomocou funkcie PTY si môžete vybrať typ programov 
a cielene tak vyhľadávať stanice, ktoré vysielajú napr. roc-
kovú hudbu alebo športové programy.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

 � Stlačte v  menu možností tlačidlo PTY List, aby sa 
 zobrazili typy programov.

 � Tlačidlom [  ], príp. [  ] vyberte požadovaný typ 
programu.

 � Stlačte tlačidlo [  ], aby ste spustili vyhľadávanie 
PTY.

Keď niektorá stanica vysiela program zvoleného typu 
programov, táto stanica sa začne prehrávať.

Režim rádia
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Dopravné vysielanie
V  regióne príjmu Europe (Európa) môže mať FM stani-
ca s dopravnými hláseniami RDS signál. Keď je zapnutá 
priorita dopravných hlásení, automaticky sa prepne do-
pravné hlásenie, aj keď sa autorádio práve nenachádza 
v režime rádia.

Upozornenie:

Hlasitosť sa počas dopravného hlásenia zvýši. Môže-
te nastaviť minimálnu hlasitosť dopravných hlásení.

Zapnutie/vypnutie priority pre dopravné hlásenia

 � V menu rádia stlačte tlačidlo TA, čím zapnete, príp. 
vypnete prioritu dopravných hlásení.

Tlačidlo TA svieti, keď je zapnutá priorita dopravných 
hlásení.

Nastavenie minimálnej hlasitosti dopravných 
hlásení

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

 � Stlačte v menu možností tlačidlo TA VOL.

 � Nastavte požadovanú hlasitosť tlačidlom [  ], príp. 
[  ].

 � Stlačte tlačidlo [  ]. 

Zobrazí sa znova menu rádia, nastavená hlasitosť sa 
uloží.

Navigácia 
(len pri prístrojoch s navigáciou)

Načítanie navigačných údajov
Navigačný softvér a mapy sa nachádzajú na micro SD kar-
te. Prístroje s navigáciou sa dodávajú s micro SD kartou 
v šachte na kartu micro SD kartu. Aby ste mohli navigá-
ciu používať, musí byť micro SD karta vložená v  šachte 
na kartu.

 � Otvorte kryt šachty na kartu = vedľa štrbiny na vkla-
danie DVD/CD.

 � Micro SD kartu potlačenou stranou nahor zasuňte do 
šachty tak, aby zapadla.

 � Kryt šachy znova zatvorte.

Sťahovanie máp
Aby bol pri kúpe prístroja zaručený najaktuálnejší stav 
máp, je možné 30 dní po prvej GPS lokalizácii stiahnuť 
najaktuálnejšie mapy na sériovú micro SD kartu zdarma 
a  jednorazovo prostredníctvom internetovej stránky 
www.naviextras.com.

Kedykoľvek potom si môžete tu zakúpiť nové mapy. 

Dôležité upozornenie:

V prípade straty alebo poškodenia micro SD karty za-
niká s tým spojená licencia na navigáciu. V takomto 
prípade sa musí licencia nanovo zakúpiť spolu s no-
vou micro SD kartou.

Spustenie navigácie
 � Stlačte tlačidlo  3.

- Alebo -

 � Stlačte v hlavnom menu tlačidlo Navigation (Navi-
gácia).

Zobrazí sa menu navigácie. Keď spustíte navigáciu 
po prvýkrát, zobrazí sa sprievodca inštaláciou. 

Prvé uvedenie do prevádzky
Keď spustíte navigáciu po prvýkrát, zobrazí sa sprievodca 
inštaláciou, ktorý vykoná základné nastavenia pre navi-
gáciu. 

 � Nastavte jazyk navigácie. Môže to byť iný jazyk ako je 
nastavený pre iné funkcie prístroja. 

 � Potvrďte výber stlačením [  ].

Zobrazí sa licenčná zmluva pre koncového používa-
teľa.

 � Prečítajte si licenčná zmluva pre koncového použí-
vateľa. Ak s  jej ustanoveniami súhlasíte, stlačte na 
[  ].

Spustí sa sprievodca konfi guráciou. 

 � Stlačte na [  ], ak chcete pokračovať.

 � Vyberte hlas pre rečový výstup navigácie. K dispozícii 
sú rôzne hlasy pre jednotlivé jazyky.

 � Potvrďte výber stlačením [  ].

 � Stanovte časový formát a  jednotky pre navigáciu. 
Potom stlačte [  ].

Na nasledujúcej obrazovke môžete vykonať nastave-
nia trasy, ktoré chcete uprednostniť. 

 � Stlačením zobrazených záznamov menu príp. zmeň-
te záznamy.

 � Stlačte [  ], keď ste nastavenia prispôsobili.

 � Ťuknite na [  ], čím ukončíte konfi guráciu.

Zobrazí sa menu navigácie.

Režim rádia | Navigácia
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Zadanie cieľa
Máte rôzne možnosti na zadanie cieľa: prostredníctvom 
adresy alebo ako zvláštny cieľ z databázy zvláštnych cie-
ľov. Zvláštne ciele sú napr. pozoruhodnosti, múzeá, šta-
dióny, čerpacie stanice. 

Adresa 
 � Otvorte menu navigácie.

 � Stlačte na Destination (Cieľ).

Zobrazí sa menu na zadanie cieľa.

 � Stlačte na Find Address (Hľadať adresu).

Zobrazí sa menu na zadanie adresy.

 � Zadajte za sebou štát, mesto, ulicu, križovatku alebo 
číslo domu. Stlačte na príslušné záznamy v menu na 
zadanie adresy. 

Zobrazí sa menu na zadanie textu. 

 � Zadajte klávesnicou požadovaný cieľ.

S  každým písmenom, ktoré zadáte, sa záznam 
v záznamovom riadku automaticky doplní do konca. 

 � Keď sa zobrazí názov požadovaného cieľa v  riadku 
adresy, stlačte tlačidlo [  ]. 

Zvolený cieľ sa zobrazí na mape.

.

 � Stlačte Next (Dopredu), čím spustíte navádzanie na 
cieľ.

Začne sa vypočítavať trasa. V závislosti od vzdialenia 
medzi štartom a  cieľom môže vypočítavanie trasy 
trvať určitý čas. 

Po skončení vypočítavania trasy sa zobrazia paramet-
re trasy, vzdialenosť a čas. Okrem toho sa zobrazuje 
celý priebeh trasy na mape.

 � Stlačte Go! (Ísť!), čím spustíte navádzanie na cieľ.

Zvláštne ciele – Points of Interest 
 � Otvorte menu navigácie.

 � Stlačte na Destination (Cieľ).

Zobrazí sa menu na zadanie cieľa.

Navigácia
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 � Stlačte na Find Places (Hľadanie miest).

Zobrazí sa menu zvláštneho cieľa.

 � Môžete si vybrať zvláštny cieľ z niektorej z preddefi -
novaných kategórií Petrol Station (Čerpacia stan.), 
Parking (Parkovanie), Restaurant (Reštaurácia) 
a Accommodation (Ubytovanie) alebo spustiť vlast-
né hľadanie.

 � Stlačte na Petrol Station (Čerpacia stan.), aby ste 
rýchlo našli čerpaciu stanicu. 

Zobrazí sa zoznam čerpacích staníc v  okolí vozidla. 
Čerpacie stanice sú pritom roztriedené podľa vzdia-

leností od vozidla.

 � Zvoľte čerpaciu stanicu zo zoznamu stlačením na 
záznam zoznamu. 

Čerpacia stanica sa zobrazí na mape. 

 � Stlačte Next (Dopredu). 

Zobrazí sa priebeh trasy a údaje trasy. 

 � Stlačte Go! (Ísť!), čím spustíte navádzanie na cieľ.

Nastavenie možností trasy
V  možnostiach trasy sa nastaví typ vozidla, druh trasy 
(rýchla, krátka, dynamická) a  ďalšie parametre, ktoré 
prístroj potrebuje, aby vypočítal trasu podľa vašich po-
žiadaviek.

Možnosti trasy nastavíte pri prvom nastavení navigácie, 
môžete ich však zmeniť pri každom navádzaní na cieľ.

Prispôsobenie možností trasy pred každým 
navádzaním na cieľ

 � Vyvolajte menu navigácie.

 � Stlačte tlačidlo [  ]. 

Zobrazí sa menu nastavenia pre navigáciu.

 � Stlačte tlačidlo [  ], čím zobrazíte druhú stranu. 

 � Stlačte Route Settings (Nastavenie trasy). 

Zobrazia sa nastavenia trasy.

 � Príp. zmeňte nastavenia.

 � Stláčajte Back (Späť) dovtedy, kým sa znova nezobra-
zí menu navigácie.

Navigácia
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Zmena možností trasy počas navádzania na cieľ

 � Stlačte počas navádzania na cieľ tlačidlo [  ]. 

 � Stlačte Route Settings (Nastavenie trasy). 

Zobrazia sa nastavenia trasy.

 � Príp. zmeňte nastavenia.

 � Stlačte Back (Späť). 

Zobrazí sa znova navádzanie na cieľ.

Nastavenia mapy
Nastaveniami mapy môžete nastaviť režim pohľadu 
(2D alebo 3D), zorný uhol mapy, farby a zobrazenie bu-
dov a orientačných bodov na mape. Okrem toho môžete 
pre kategórie zvláštne ciele nastaviť, či sa majú zobraziť 
na mape, napr. autosalóny, kaviarne, reštaurácie.

 � Vyvolajte menu navigácie.

 � Stlačte tlačidlo [  ]. 

Zobrazí sa menu nastavenia pre navigáciu.

 � Stlačte tlačidlo [  ], čím zobrazíte druhú stranu. 

 � Stlačte Map Settings (Nastavenia mapy). 

Zobrazia sa nastavenia mapy. 

 � Príp. zmeňte nastavenia.

 � Stláčajte Back (Späť) dovtedy, kým sa znova nezobra-
zí menu navigácie.

Upozornenie:

Môžete zmeniť nastavenia mapy aj počas navádzania 
na cieľ:

 � Stlačte počas navádzania na cieľ tlačidlo [  ]. 

 � Stlačte Map Settings (Nastavenia mapy). 

Zobrazia sa nastavenia mapy.

 � Príp. zmeňte nastavenia.

 � Stlačte Back (Späť). 

Zobrazí sa znova navádzanie na cieľ.

Prehrávanie médií DVD/CD/USB/
SDHC/iPod 

Základné informácie
S  týmto autorádiom môžete prehrávať audio DVD/CD 
(CDDA) a  DVD/CD-R/RW so súbormi audio, MP3 alebo 
WMA, ako aj súbory MP3 alebo WMA na USB nosičoch 
a kartách SDHC. 

Okrem toho môžete na displeji prehrávať fi lmy a zobra-
zovať fotografi e z DVD/VCD/CD, USB médií a kariet SDHC. 
Na externom monitore (Rear Seat Entertainment - RSE) 
môžete prehrávať fi lmy a  zobrazovať fotografi e z  DVD/
VCD/CD, USB médií a zdrojov AV. 

Reprodukcia fi lmov a fotografi í je z bezpečnostných dô-
vodov povolená na zabudovanom monitore len vtedy, 
keď je vozidlo zastavené a zatiahnutá ručná brzda. Kábel 
„BRAKE“ musí byť pripojený na prípojku ručnej brzdy vo-
zidla (pozri schému pripojenia na konci tohto návodu). 
Na externých monitoroch môže prebiehať reprodukcia 
fi lmu aj počas jazdy. 

Upozornenia:

 • Na bezchybnú funkciu používajte iba CD s logom 
Compact-Disc a DVD s logom DVD.

 • Spoločnosť Blaupunkt nemôže ručiť za bezchybnú 
funkciu DVD/CD nosičov chránených proti kopíro-
vaniu a  všetkých DVD/CD nosičov, USB nosičov 
a SD kariet dostupných na trhu.

Pri príprave údajového nosiča MP3/WMA dodržte nasle-
dujúce údaje:

 • Pomenovanie skladieb a adresárov: max. 32 znakov 
vrátane koncovky súboru „.mp3“, príp. „.wma“ (v prí-
pade viacerých znakov sa zníži počet skladieb a ad-
resárov autorádia)

 • DVD/CD formáty: DVD/CD-R/RW, Ø: 12 cm

 • DVD/CD údajové formáty: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet

 • Rýchlosť napaľovania CD: max. 16-násobná (odpo-
rúčané)

 • USB formát/systém súborov: Mass Storage Device 
(veľkokapacitná pamäť)/FAT32

Navigácia | Prehrávanie médií DVD/CD/USB/SDHC/iPod
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 • Systém súborov kariet SD: FAT32

 • Prípony audiosúborov:

 – .MP3 pre súbory MP3

 – .WMA pre súbory WMA

 • WMA súbory len bez Digital Rights Management 
(DRM) a vytvorené pomocou Windows Media® Play-
er, verzia 8 a vyššie

 • MP3 ID3 tagy: verzia 1 a 2

 • Bitová frekvencia pre vytvorenie audiosúborov:

 – MP3: 32 až 320 kbps

 – WMA: 32 až 192 kbps

 • Kapacita média: maximálne 32 GB

Režim DVD/CD

Vkladanie DVD/CD

Nebezpečenstvo zničenia mechaniky DVD/
CD! 

DVD/CD s iným než kruhovým tvarom (Shape 
CD) a  DVD/CD s  priemerom 8  cm (mini DVD/
CD) sa nesmú používať.

Za poškodenie mechaniky nevhodnými DVD/CD sa záru-
ka nepreberá.

 � DVD/CD potlačenou stranou nahor zasuňte do štrbi-
ny DVD/CD > tak, aby ste cítili zreteľný odpor.

DVD/CD sa automaticky vtiahne a  skontrolujú sa 
údaje. Potom začne prehrávanie v  režime DVD/CD 
alebo MP3. 

Upozornenie:

Nebráňte automatickému zasunutiu DVD/CD, ani mu 
nenapomáhajte.

Vyberanie DVD/CD

 � Stlačte tlačidlo  1, aby sa vysunulo vložené DVD/
CD.

Upozornenie:

Nebráňte vysunutiu DVD/CD, ani mu nenapomáhajte.

USB nosič
Toto zariadenie má tri USB rozhrania: 

 • USB1 je integrovaný pod otváracím krytom na pred-
nej strane prístroja.

 • USB2 a USB RSE sú vyhotovené ako USB zásuvka na 
kábli na zadnej strane zariadenia. 

Upozornenia:

 • Filmy a fotografi e uložené na USB médiu sa môžu 
prehrávať cez USB RSE rozhranie na externom mo-
nitore (Rear Seat Entertainment - RSE).

 • Rozhranie USB RSE podporuje USB médiá s  ma-
ximálnou kapacitou 32 GB. Maximálny možný 
počet súborov a adresárov je 1 900 súborov/450 
adresárov. 

Pripojenie USB1

 � Otvorte otvárací kryt 8 pod otočným gombíkom/
tlačidlom.

 � Zasuňte USB nosič do USB zásuvky ;.

Prístroj sa automaticky prepne do režimu USB1. Úda-
je sa načítajú, prehrávanie sa začne hneď potom, ako 
prístroj rozpozná prvý mediálny súbor.

Odstránenie nosiča USB1

 � Vypnite autorádio.

 � Vytiahnite USB nosič.

SDHC karty
Prístroj má šachtu na kartu SDHC pod otváracím krytom 
na prednej strane prístroja.

Zasunutie karty SDHC

 � Otvorte otvárací kryt 8 pod otočným gombíkom/
tlačidlom.

 � Zasuňte SDHC kartu popísanou stranou doľava (sko-
sený roh hore) a kontaktmi dopredu zasuňte do šach-
ty pre kartu 9 tak, aby zapadla.

Prístroj sa automaticky prepne do režimu SDHC. Úda-
je sa načítajú, prehrávanie sa začne hneď potom, ako 
prístroj rozpozná prvý mediálny súbor.

Vybratie karty SDHC

 � Otvorte otvárací kryt 8.

 � Zatlačte na kartu SD/MMC, aby sa vysunula. 

 � Vytiahnite kartu SDHC zo šachty na karty 9.

iPod/iPhone cez USB
K  autorádiu môžete pripojiť množstvo modelov iPod® 
a  iPhone® cez USB rozhranie a z autorádia riadiť audio-
reprodukciu.

Upozornenie:

Zoznam kompatibilných modelov iPod® a  iPhone® 
nájdete na konci návodu. Spoločnosť Blaupunkt ne-
môže zaručiť bezchybnú funkciu všetkých modelov 
iPod® a iPhone®. 

Použite vhodný kábel s  adaptérom, ktorým spojíte váš 
iPod® alebo iPhone® s autorádiom cez USB rozhranie.

 � Zasuňte USB zástrčku kábla s adaptérom do niektorej 
z USB zásuviek (USB1 alebo USB2) prístroja.

Prístroj sa automaticky prepne do režimu USB. Údaje 
sa načítajú, prehrávanie sa začne hneď potom, ako 
prístroj rozpozná prvý mediálny súbor na iPod®/
iPhone®.

Prehrávanie médií DVD/CD/USB/SDHC/iPod
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Prehrávanie DVD fi lmov
Autorádio môže prehrávať video DVD a VCD. Po vložení 
DVD sa automaticky spustí prehrávanie. Zobrazí sa menu 
DVD. 

Po DVD menu sa môžete pohybovať dotykom na prísluš-
né tlačidlá v DVD menu na dotykovej obrazovke. 

Po spustení fi lmu cez menu DVD sa zobrazí fi lm. Menu 
prehrávania pre DVD zmizne. 

 � Ťuknite raz krátko na dotykovú obrazovku, čím sa zo-
brazí menu prehrávania.

Zobrazí sa menu prehrávania.

[  ] Zobrazí sa druhá strana menu.

[  ] Ukončenie prehrávania, vyvolanie DVD 
menu.

[  ] Výber predchádzajúcej kapitoly.

[  ] Prerušenie prehrávania a  opätovné pokra-
čovanie.

[  ] Výber ďalšej kapitoly.

[  ] Rýchle vyhľadávanie dozadu.

[  ] Rýchle vyhľadávanie dopredu.

[  ] Zobrazenie ekvalizéra.

 � Ťuknite na [  ], čím sa zobrazí druhá strana menu 
prehrávania.

Zobrazí sa druhá strana menu prehrávania.

[  ] Zobrazenie prvej strany.

[  ] Výber jazyka prehrávania (len keď to DVD 
podporuje).

[  ] Zobrazenie titulkov (len keď to DVD podpo-
ruje).

[  ] Zapnutie/vypnutie funkcie opakovania pre 
kapitoly alebo rozsah A-B.

[  ] Stanovenie rozsahu pre funkciu opakova-
nia.

[  ] Prepnutie zorného uhla kamery (Angle) (len 
keď to DVD podporuje).

[  ] Vyvolanie klávesnice pre priamy výber skla-
dieb, kapitol, príp. doby prehrávania.

Prehrávanie audio DVD/CD, USB, SDHC 
alebo iPod/iPhone
Princípy audioprehrávania (MP3/WMA) z  nosičov, príp. 
iPod®/iPhone® sú pre všetky zdroje rovnaké.

 � Zvoľte hlavné menu požadovaného zdroja.

Keď sa spustí prehrávanie s obrázkovými súbormi alebo 
videosúbormi, 

 � stlačte tlačidlo [  ], čím zmeníte na audioprehrá-
vanie.

Zobrazia sa adresáre nosiča, ktoré obsahujú audio-
súbory. 

[  ] Prechod do najbližšej úrovne smerom hore.

[  ] Presunutie označenia výberu. 

[  ] Presunutie označenia výberu. 

[  ] Otvorenie zvoleného adresára, príp. spuste-
nie skladby. 

- Alebo -

Ťuknite na názov adresára, príp. skladby. 
Otvorí sa adresár, príp. sa spustí skladba.

[  ] Pokračovanie prehrávania 
len iPod®/iPhone®

[  ] Zobrazenie klávesnice na priame zadanie 
čísla požadovanej skladby.

[  ] Opustenie zoznamu adresárov/súborov. 

[  ] Zobrazenie ekvalizéra.

Prehrávanie médií DVD/CD/USB/SDHC/iPod
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Keď ste spustili skladbu, zobrazí sa menu prehrávania.

[  ] Zobrazenie prehľadu adresára.

[  ] Krátke stlačenie: výber skladby. 
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie.

[  /  ] Prerušenie prehrávania a  opätovné pokra-
čovanie.

[  ] Krátke stlačenie: výber skladby. 
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie.

Audio reprodukcia z DVD/CD, USB alebo SDHC:

[  ] Spustenie a ukončenie funkcie opakovania 
REPEAT.

Režim REPEAT sa zmení každým stlačením 
tlačidla [  ].

Zobraze-
nie

Režim REPEAT

Opakovanie aktuálnej skladby

Opakovanie aktuálneho 
adresára

Normálne  prehrávanie

[  ] Spustenie a  ukončenie prehrávania v  ná-
hodnom poradí MIX.

Keď je zapnutá funkcia MIX, tlačidlo [  ] 
sa zobrazí zvýraznene.

Režim MIX závisí od zvolenej funkcie opa-
kovania REPEAT.

Zobra-
zenie 
Režim 
REPEAT

Režim MIX

Bez prehrávania v náhodnom 
poradí 

Miešanie skladieb aktuálneho 
adresára

Miešanie skladieb údajového 
nosiča

Audio reprodukcia zo zariadení iPod®/iPhone®:

[  ] Spustenie a ukončenie funkcie opakovania 
REPEAT.

Režim REPEAT sa zmení každým stlačením 
tlačidla [  ].

Zobraze-
nie

Režim REPEAT

Opakovanie aktuálnej skladby

Opakovanie aktuálneho 
výberu

[  ] Spustenie a  ukončenie prehrávania v  ná-
hodnom poradí MIX.

Režim MIX sa zmení každým stlačením tla-
čidla [  ].

Zobraze-
nie

Režim MIX

Miešanie skladieb aktuálneho 
výberu

Miešanie skladieb aktuálneho 
adresára

Upozornenie:

Prehrávanie skladieb v  náhodnom pora-
dí závisí od použitého modelu zariadení 
iPod®-/iPhone®. 

[  ] Zobrazenie klávesnice na priame zadanie 
čísla požadovanej skladby.

Videoprehrávanie DVD/CD, USB alebo 
SDHC

 � Zvoľte hlavné menu požadovaného zdroja.

Keď sa spustí prehrávanie audiosúbormi alebo obrázko-
vými súbormi, 

 � stlačte tlačidlo [  ], čím zmeníte na videoprehrá-
vanie.

Zobrazia sa adresáre nosiča, ktoré obsahujú fi lmy. 

Upozornenie:

Zvolí a  spustí sa adresár a  názov, ako je to opísané 
pod audioprehrávaním.

Prehrávanie médií DVD/CD/USB/SDHC/iPod
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Keď ste zvolili fi lm, spustí sa prehrávanie. Počas prehráva-
nia fi lmu je menu prehrávania skryté. 

 � Ťuknite raz krátko na dotykovú obrazovku, čím sa zo-
brazí menu prehrávania.

Zobrazí sa menu prehrávania.

[  ] Zobrazí sa druhá strana menu.

[  ] Ukončenie prehrávania, prechod na pre-
hľad adresára.

[  ] Výber predchádzajúceho fi lmu.

[  ] Prerušenie prehrávania a  opätovné pokra-
čovanie.

[  ] Výber ďalšieho fi lmu.

[  ] Rýchle vyhľadávanie dozadu.

[  ] Rýchle vyhľadávanie dopredu.

[  ] Zobrazenie ekvalizéra.

Druhá strana menu prehrávania.

[  ] Zobrazenie prvej strany.

[  ] Ukončenie prehrávania, prechod na pre-
hľad adresára.

[  ] Výber jazyka prehrávania (len keď túto 
funkciu fi lm podporuje).

[  ] Zobrazenie titulkov (len keď túto funkciu 
fi lm podporuje).

[  ] Zapnutie/vypnutie funkcie opakovania pre 
fi lm alebo adresár.

[  ] Zapnutie/vypnutie prehrávania v  náhod-
nom poradí.

[  ] Vyvolanie klávesnice pre priamy výber fi l-
mu, príp. doby prehrávania.

Upozornenie:

Týmto prístrojom môžete prehrávať videosúbory 
uložené na iPod®/iPhone®. Na tento účel sa iPod®/
iPhone® musí pripojiť k prístroju špeciálnym káblom, 
ktorý si možno zakúpiť ako príslušenstvo (USB - A/V).

Prezeranie fotografi í z DVD/CD, USB alebo 
SDHC

 � Zvoľte hlavné menu požadovaného zdroja.

Keď sa spustí prehrávanie audiosúbormi alebo fi lmovými 
súbormi, 

 � stlačte tlačidlo [  ], čím zmeníte na prezeranie 
fotografi í.

Zobrazia sa adresáre nosiča, ktoré obsahujú fotografi e. 

Upozornenie:

Zvolí a spustí sa adresár a fotografi e, ako je to opísané 
pod audioprehrávaním.

Prehrávanie médií DVD/CD/USB/SDHC/iPod
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Režim Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth® môžete spárovať mobilné 
telefóny a zariadenia na prehrávanie médií s autorádiom. 

Keď spárujete mobilný telefón s  autorádiom, môžete 
viesť telefonáty pomocou funkcie hlasité telefonovanie. 
Budete mať prístup k zoznamom zvolených čísel a tele-
fónnemu zoznamu spárovaného mobilného telefónu.

Ak spojené zariadenie s funkciou Bluetooth® podporuje 
funkcie A2DP a AVRCP, môžete prehrávať hudbu cez au-
torádio a toto prehrávanie ovládať. Počas telefonického 
hovoru sa reprodukcia hudby preruší a po skončení ho-
voru bude pokračovať. 

Keď je mobilný telefón spárovaný prostredníctvom Blue-
tooth® a počas reprodukcie iného zdroja prichádza hovor, 
reprodukcia zdroja sa preruší a zobrazí sa menu hovorov.

Spustenie režimu Bluetooth
 � Stlačte v hlavnom menu na Bluetooth.

- Alebo -

 � Stlačte tlačidlo  2 približne na 2 sekundy. (Pred-
poklad: táto funkcia je podriadená tlačidlu v  menu 
nastavení.)

Zobrazí sa Bluetooth® menu. Obsahuje zoznam zná-
mych Bluetooth® zariadení. Iné zdroje audiosignálu 
sa vypnú.

[  ] Presunutie označenia výberu. 

[  ] Presunutie označenia výberu. 

[  ] Ukončenie spojenia s  označeným zariade-
ním.

[  ] Vymazanie označeného zariadenia zo zo-
znamu.

[  ] Zobrazenie menu možností.

 � Ťuknite na názov zariadenia s  funkciou Bluetooth®, 
s ktorým chcete nadviazať spojenie.

Ak je prístroj v dosahu, vytvorí sa spojenie a zobrazí 
sa menu prístroja.

Spárovanie zariadení s funkciou 
Bluetooth
Keď chcete prístroj po prvýkrát spárovať s  autorádiom, 
postupujte takto:

 � Zabezpečte, aby bola funkcia Bluetooth® na autorá-
diu a vašom zariadení aktivovaná.

 � Zadajte v menu možností režimu Bluetooth® Pairing 
Code (párovací kód) (pozri nastavenia Bluetooth®).

 � Vyhľadajte na vašom prístroji s funkciou Bluetooth® 
nové zariadenia/spojenia. 

 � Autorádio sa objaví ako „BP 84x“ na zozname zariade-
ní s funkciou Bluetooth®.

 � Vytvorte spojenie, v prípade potreby predtým zadaj-
te na autorádiu určený pairing code (párovací kód).

Vytvorí sa spojenie a zobrazí sa menu spárovaného 
prístroja.

Upozornenie:

Keď je s  autorádiom spojený nejaký telefón, na 
všetkých zdrojoch audio signálu/video signálu sa 
v  pravom hornom okraji displeja zobrazí symbol 
 Bluetooth® .

Režim telefónu
Keď je s autorádiom pomocou funkcie Bluetooth® spoje-
ný nejaký telefón, zobrazí sa nasledujúce menu.

[  ] Prechod do najbližšej úrovne smerom hore.

[  ] Presunutie označenia výberu. 

[  ] Presunutie označenia výberu. 

[  ] Ukončenie spojenia s  aktuálnym zariade-
ním.

[  ] Zobrazenie klávesnice na priame zadanie 
telefónneho čísla

[  ] Zobrazenie menu možností.

 � Zvoľte zo zoznamu hovorov alebo telefónneho 
zoznamu kontakt/číslo a ťuknite na záznam. 

Vytvorí sa spojenie.

Režim Bluetooth
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Keď prichádza hovor, zobrazí sa menu hovorov.

[  ] Prijatie hovoru.

[  ] Odmietnutie hovoru.

Keď počas telefonického hovoru prichádza ďalší hovor, 
máte nasledovné možnosti:

 � Stlačte tlačidlo [  ], aby ste podržali aktívny hovor 
a prijali prichádzajúci hovor. 

 � Stlačte tlačidlo [  ], aby ste prepínali medzi obi-
dvomi hovormi. 

Upozornenie:

Táto funkcia musí byť aktivovaná na vašom telefóne.

Audio reprodukcia – Bluetooth Streaming
Keď je zariadenie s  funkciou audio streaming spojené 
prostredníctvom Bluetooth® s autorádiom, môžete pre-
hrávať hudbu a ovládať prehrávanie cez rádio.

 � Stlačte v menu Bluetooth® tlačidlo [  ], čím prejde-
te na audio prehrávanie.

[  ] Krátke stlačenie: výber skladby. 
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie.

[  /  ] Prerušenie prehrávania a  opätovné pokra-
čovanie.

[  ] Krátke stlačenie: výber skladby. 
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie.

[  ] Ukončenie spojenia s  aktuálnym zariade-
ním.

[  ] Zobrazenie menu možností.

Režim Bluetooth

Audio reprodukcia – mobilný telefón s OS 
Android
Pomocou aplikácie „Android Music Player“ fi rmy Blau-
punkt možno hudobné úbory uložené v mobilnom tele-
fóne s OS Android rozdeliť pomocou informácií ID3 tag 
do určitých kategórií. Budete tak môcť vaše skladby rých-
lo a pohodlne prostredníctvom rôznych kategórií vybe-
rať a prehrávať. Na to je potrebné na mobilnom telefónne 
s  OS Android nainštalovať aplikáciu. Aplikáciu „Android 
Music Player“ si môžete stiahnuť z  internetu na adrese 
www.blaupunkt.com. 

Upozornenie:

Audio reprodukcia pomocou aplikácie „Android Mu-
sic Player“ je k dispozícii len na mobilných telefónoch 
s OS Android s verziou 2.3 a vyššou. Okrem toho musí 
mobilný telefón podporovať Bluetooth® profi ly SPP 
(Serial Port Profi le) a  A2DP (Advanced Audio Distri-
bution Profi le).

 � Stlačte v menu Bluetooth® tlačidlo [  ], čím prejde-
te na audio prehrávanie v OS Android.

[  ] Zobrazenie zoznamov kategórií.

[  ] Krátke stlačenie: výber skladby. 
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie.

[  /  ] Prerušenie prehrávania a  opätovné pokra-
čovanie.

[  ] Krátke stlačenie: výber skladby. 
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie.

[  ] Zapnutie/vypnutie funkcie opakovania.

[  ] Zapnutie/vypnutie prehrávania v náhodnom 
poradí.
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Nastavenia Bluetooth
V menu možností pre Bluetooth® môžete vykonať základ-
né nastavenia pre režim Bluetooth®.

 � Stlačte v menu Bluetooth® tlačidlo [  ]. 

Zobrazí sa menu možností.

Bluetooth – Môžete tu zapnúť, príp. vypnúť Blue-
tooth®.

Auto connect – Keď je zapnutá funkcia „Auto con-
nect“, spojí sa prístroj automaticky so známymi zaria-
deniami Bluetooth®, akonáhle sú v dosahu.

Auto answer – Keď je aktivovaná funkcia „Auto 
 answer“, prichádzajúce telefonáty sa prijímajú auto-
maticky.

Pairing code – Veľa zariadení Bluetooth® si pred spo-
jením vyžiada párovací kód. Môžete ho zistiť tu.

Phone book sync – Aby ste mali prístup do telefón-
neho zoznamu spojeného prístroja, musíte ho najprv 
prostredníctvom tohto záznamu menu synchronizo-
vať.

Auto sync – Keď je aktivovaná funkcia „Auto sync“, 
automaticky sa uskutoční synchronizácia telefónne-
ho zoznamu, pokiaľ je telefón spojený so zariadením.

Režim Bluetooth | Rear Seat Entertainment

Rear Seat Entertainment (RSE)
Tento prístroj má k dispozícii dva výstupy na pripojenie 
dvoch externých monitorov a  audiovýstupy pre zadnú 
zónu vozidla.

Na externých monitoroch možno zobraziť iný program 
ako na prístroji, tak je napríklad možné počas jazdy pre-
zerať si na externom monitore fotografi e alebo sledovať 
fi lmy. 

Audioreprodukcia pre RSE sa uskutočňuje cez zásuvky 
Rear Out R a Rear Out L. Tieto zásuvky by mali byť spoje-
né s vhodnými jackovými zásuvkami, aby pasažieri vzadu 
mohli počúvať audioprogram pomocou slúchadiel.

Spustenie RSE na externom monitore:

 � Vyvolajte hlavné menu.

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa hlavné menu RSE. 

Pre externé monitory možno zvoliť nasledovné zdro-
je: USB RSE, Disc, AV-IN 1 a AV-IN 2.

Upozornenie:

Len rozhranie USB RSE na zadnej strane zariadenia 
podporuje externé monitory.

 � Zvoľte zdroj, ktorý sa má zobraziť na externých 
monitoroch. 

Zvolený zdroj sa zobrazí na displeji zariadenia a 
externých monitoroch. 

 � Stlačením tlačidla [  ] sa znova vrátite k zdroju pre 
prednú oblasť.

- Alebo -

 � Stlačením tlačidla [  ] vyvoláte hlavné menu RSE 
pre zadnú oblasť.

Upozornenie:

Keď pre zabudovaný monitor vyberiete iný zdroj, ak-
tuálny zdroj sa bude ďalej zobrazovať na externých 
monitoroch. 

 � Aby ste deaktivovali RSE, prejdite do hlavného menu 
RSE a stlačte tlačidlo Rear off . 
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Externé zdroje audio/video | Nastavenia zvuku 

Externé zdroje audio/video
Tento prístroj má dva externé AV vstupy pre audio a vi-
deoreprodukciu: 

 • AV-IN 1 je integrovaný pod otváracím krytom na 
prednej strane prístroja.

 • AV-IN 2 má vyhotovenie CINCH zásuvky na kábli na 
zadnej strane prístroja. Pri montáži prístroja môžete 
určiť miesto inštalácie prípoja.  

Nebezpečenstvo! 

Zvýšené riziko poranenia sa o konektor.

V prípade nehody môže vyčnievajúci konektor 
v  zásuvke AV-IN na prednej strane spôsobiť poranenia. 
Používanie rovných konektorov alebo adaptéra vedie 
k zvýšenému riziku poranenia.

 � AV-IN režim naštartujte tlačidlom AV-IN 1, príp. 
AV-IN 2. 

Na displeji sa zobrazí audio, príp. videoreprodukcia 
zvoleného zdroja AV. 

Nastavenia zvuku

Rozloženie hlasitosti (Fader/Balance)
Môžete nastaviť rozloženie hlasitosti vo vozidle pre všet-
ky zdroje.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

Zobrazí sa menu ekvalizéra.

 � Stlačte tlačidlo [  ].

Zobrazí sa menu fader a balance.

 � Nastavte fader a balance pomocou [  ] / [  ], príp. 
[  ] / [  ] .

 � Potom stlačte na [ Equalizer   ] (Ekvalizér). 

Nastavenie sa uloží, zobrazí sa znova hlavné menu.

Ekvalizér
Môžete nastaviť ekvalizér pre všetky zdroje.

 � Stlačte v menu rádia tlačidlo [  ].

Zobrazí sa menu ekvalizéra.

 � Zvoľte pomocou [  ], príp. [  ] prednastavený ekva-
lizér.

- Alebo -

 � Nastavte pomocou [  ], príp. [  ] úroveň pre Bass 
(Basy), Mid (Stredy) a Treble (Výšky), ako aj frekven-
ciu fi ltrov LPF, MPF a HPF podľa vlastného želania.

 � Potom stlačte na [ Equalizer   ] (Ekvalizér). 

Nastavenie sa uloží, zobrazí sa znova hlavné menu.

Upozornenie:

Tlačidlom [  ] môžete obnoviť štandardné hodnoty 
zvoleného prednastavenia ekvalizéra. 
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Základné nastavenia
V menu nastavení môžete prispôsobiť základné nastave-
nia rôznych funkcií prístroja vlastným požiadavkám.

 � Stlačte tlačidlo Settings (Nastavenia) v  hlavnom 
menu.

Zobrazí sa menu nastavení, aktivované je podmenu 
General (Všeobecne).

 � Vyvolajte podmenu tlačidlom v dolnej oblasti menu 
nastavení.

Video

Možné sú nasledovné nastavenia:

Aspect ratio – Nastavenie formátu obrazu

Rear view camera – Nastavenie zadnej kamery (ak je 
zadná kamera pripojená)

AV-IN 2 mode – Keď pripojíte cúvaciu kameru s  audio 
signálom na vstup zariadenia AV-IN 2, zvuk kamery sa 
môže prehrávať cez reproduktory autorádia. Na tento 
účel nastavte „Camera“. 

DivX registration code – zobrazenie registračného kódu 
DivX®

Všeobecne

Možné sú nasledovné nastavenia:

Radio Region – Výber regiónu príjmu pre rozhlasový 
príjem.

Background light off  – Keď je táto hodnota určená, dis-
plej rádia sa po 10, príp. 20 sekundách bez používania 
kompletne vypne.

Dimmer mode – Prepínanie jasu displeja medzi denným 
režimom dňa a nočným režimom.

Dimmer – Nastavenie jasu displeja pre deň (Day), príp. 
pre noc (Night).

Beep – Zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu

IR remote control – Tu môžete zvoliť, či sa má diaľko-
vým ovládaním ovládať zdroj na displeji zariadenia (Front 
zone) alebo zdroj na externom monitore (Rear zone). 

Wallpaper – Výber obrázka pozadia. K dispozícii sú v prí-
stroji rôzne motívy. Môžete si zvoliť aj vlastné obrázky, 
ktoré ste vopred uložili na micro SD kartu.  

Calibration – Tu môžete kalibrovať dotykovú obrazovku.

SWC – Tu môžete nakonfi gurovať tlačidlá pripojeného 
diaľkového ovládania na volante.

Softkey MENU – Tu môžete tlačidlu  2 priradiť neja-
kú funkciu, keď ho podržíte stlačené cca 2 sekundy. Vy-
berte si z možností spustenia režimu Bluetooth® a vyp-
nutia displeja.

Theft protection – Aktivovanie/deaktivovanie číselného 
kódu. Keď je požadovanie kódu aktivované, musí sa po 
každom odpojení prístroja od palubného napätia (napr. 
demontáž batérie pri opravách) zadať štvormiestny čísel-
ný kód.

Security code – Môžete zmeniť číselný kód. Aby ste zme-
nili číselný kód, musíte zadať štvormiestny číselný kód. 
Číselný kód je výrobne nastavený na 0000. 

Load factory – Zrušia sa všetky osobné nastavenia a ob-
novia sa výrobné nastavenia. S výnimkou osobného zvo-
leného bezpečnostného kódu. 

Software version – Zobrazenie aktuálnej verzie softvéru.

Základné nastavenia



22

Základné nastavenia

Čas

Možné sú nasledovné nastavenia:

Date – Nastavenie dátumu

Clock mode – Výber medzi 12-hodinovým a 24-hodino-
vým zobrazením času

Time – Nastavenie denného času

Zvuk

Možné sú nasledovné nastavenia:

Subwoofer – Zapnutie/vypnutie subwoofera

Subwoofer fi lter – Nastavenie vykonajte podľa použitého 
subwoofera (nastavenia: 80/120/160 Hz). 

Dynamic bass boost – Zapnutie/vypnutie dynamických 
basov

Jazyk

Možné sú nasledovné nastavenia:

On screen display – Jazyk pre používateľské rozhranie 
prístroja.

DVD audio – Audioreprodukcia DVD sa spustí v  tu na-
stavenom jazyku.

DVD subtitle – Titulky DVD sa budú zobrazovať v tu na-
stavenom jazyku.

Disc menu – DVD menu sa bude zobrazovať v tu nasta-
venom jazyku.

Bluetooth

Možné sú nasledovné nastavenia:

Bluetooth – Môžete tu zapnúť, príp. vypnúť Bluetooth®.

Auto connect – Keď je zapnutá funkcia „Auto connect“, 
spojí sa prístroj automaticky so známymi zariadeniami 
Bluetooth®, akonáhle sú v dosahu.

Auto answer – Keď je aktivovaná funkcia „Auto answer“, 
prichádzajúce telefonáty sa prijímajú automaticky.

Microphone – Zvoľte, ktorý mikrofón sa má používať na 
hlasité telefonovanie prostredníctvom Bluetooth®.

Pairing code – Veľa zariadení Bluetooth® si pred spoje-
ním vyžiada párovací kód. Môžete ho zistiť tu.

BT keyboard – Tu môžete nastaviť rozvrhnutie klávesni-
ce na hľadanie telefónneho zoznamu.
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Základné nastavenia | Užitočné informácie

DVD

Možné sú nasledovné nastavenia:

Set password – Stanovte si heslo, keď chcete používať 
nastavenia detského zámku. 

Rating level – Tu môžete stanoviť povolenie veku na 
sledovanie DVD. Keď nastavíte „Adult“ (dospelí), môžu 
sa prehrávať všetky fi lmy. Keď ste si zriadili heslo, môžete 
úroveň oprávnenia zmeniť len heslom.

Hlasitosť

V  menu hlasitosti môžete nastaviť rozloženie hlasitosti 
pre všetky zdroje audiosignálu.

Užitočné informácie

Záruka
Na naše výrobky zakúpené v Európskej únii poskytujeme 
záruku výrobcu. Na prístroje zakúpené v krajinách mimo 
EÚ sa vzťahujú záručné podmienky vydané naším prís-
lušným zastúpením. Záručné podmienky môžete nájsť 
na webovej lokalite www.blaupunkt.com. 

Servis
Ak by ste niekedy museli požiadať o  opravu, informá-
cie o servisných partneroch vo vašej krajine nájdete na 
www.blaupunkt.com.

Technické zmeny vyhradené!
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Schéma pripojenia
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Príloha

Supported iPod/iPhone devices
Our product can support below listed iPod/iPhone gen-
erations: 

 • iPod nano (7th generation)

 • iPod nano (6th generation)

 • iPod nano (5th generation)

 • iPod classic

 • iPod touch (5th generation)

 • iPod touch (4th generation)

 • iPhone 5s

 • iPhone 5c

 • iPhone 5

 • iPhone 4s

 • iPhone 4

 • iPhone 3GS

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an elec-
tronic accessory has been designed to connect specifi -
cally to iPod, iPhone respectively, and has been certifi ed 
by the developer to meet Apple performance standards. 

Apple is not responsible for the operation of this device 
or its compliance with safety and regulatory standards. 

Please note that the use of this accessory with iPod, 
 iPhone may aff ect wireless performance. 

iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries.

DivX®, DivX Certifi ed® and associated logos are trade-
marks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

This DivX Certifi ed® device has passed rigorous testing to 
ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, fi rst register your device 
at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX 
VOD section of your device setup menu.

DivX Certifi ed® devices have been tested for high-quality 
DivX® (.divx, .avi) video playback. When you see the DivX 
logo, you know you have the freedom to play your favorite 
DivX movies. DivX video can include advanced playback 
features such as multiple subtitle and audio tracks. Enjoy 
your favorite videos—from content you create to videos 
you discover online—with DivX Certifi ed devices.

Windows® und Windows Media® are registered trade-
marks of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or 
other countries. 

This product is protected by certain intellectual property 
rights of Microsoft. Use or distribution of such technolo-
gy outside of this product is prohibited without a license 
from Microsoft.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

The Parrot trademarks and logo are registered trade-
marks of Parrot S.A.

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories.

"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

FCC Statement
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, in-
cluding interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifi cations not expressly approved 
by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, pursu-
ant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful inter-
ference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in ac-
cordance with the instructions, may cause harmful inter-
ference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful inter-
ference to radio or television reception, which can be de-
termined by turning the equipment off  and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and 

receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit dif-

ferent from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV techni-

cian for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits 
set forth for an uncontrolled environment. This equipment 
should be installed and operated with minimum distance of 
20 centimeters between the radiator and your body.

Industry Canada Statement
English: This device complies with Industry Canada 
 licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to 
the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any 
interference, including interference that may cause un-
desired operation of the device.

Français : Le présent appareil est conforme aux CNR d'In-
dustrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement.

© 2014 All rights reserved by Blaupunkt. This material may 
be reproduced, copied or distributed for personal use only.
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