
Enjoy it.

CAR MULTIMEDIA
SERIES 530

Návod k obsluze
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Ovládací prvky – přístroj

1 Tlačítko DIS 
Krátké stisknutí: nastavení jasu displeje
Dlouhé stisknutí: vypnutí displeje 

Při vložené kartě microSD s navigačními daty:
Krátké stisknutí: spuštění navigace
V  navigačním provozu: vyvolání nabídky aktivního 
zdroje
Dlouhé stisknutí: vypnutí displeje 

2 Tlačítko MENU 
Krátké stisknutí: vyvolání hlavní nabídky
V hlavní nabídce: vyvolání nabídky aktivního zdroje
Dlouhé stisknutí: přímé vyvolání funkce Bluetooth®

3 Otočné tlačítko
Krátké stisknutí: zapnutí přístroje
Při provozu: ztlumení audiozdroje (Mute)
Dlouhé stisknutí: vypnutí přístroje
Otočení: nastavení hlasitosti

4 Infračervený přijímač pro dálkové ovládání

5 Mikrofon

6 Odklápěcí kryt

7 Tlačítko reset
Přístup pouze při otevřeném krytu
Obnovení původních výrobních nastavení přístroje. 
Pozor! Všechna osobní nastavení se zruší!

8 čtečka karet microSD
Přístup pouze při otevřeném krytu
Čtečka karet podporuje karty microSD, na nichž lze 
ukládat buď audio/video soubory nebo navigační 
data.

9 Zdířka AV-IN 
Přístup pouze při otevřeném krytu

: Zdířka USB 
Přístup pouze při otevřeném krytu 

; Dotyková obrazovka Ovládací plocha

< Tlačítko  (Eject) 
Vysunutí DVD/CD

= Mechanika DVD/CD

1

2

3

6

4

5
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11

13

8

7

9
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Ovládací prvky – dálkové ovládání

? Tlačítko HOME
Vyvolání hlavní nabídky 
V hlavní nabídce: vyvolání nabídky aktivního zdroje

@ Tlačítko  / EJECT
Vysunutí DVD/CD

A Tlačítko RADIO
Spuštění režimu rádia 

B Tlačítko DISC
Spuštění režimu DVD/CD 

C Tlačítko DIS
Krátké stisknutí: nastavení jasu displeje
Dlouhé stisknutí: vypnutí displeje 

D Tlačítko  / ZOOM
Vyvolání přehledu audiosouborů 
Zvětšení výřezu obrazu 

E Tlačítko  / BAND
Vyvolání přehledu složek
Volba vlnového rozsahu/úrovně předvolby 

F Tlačítko AUDIO
Volba jazyka (je-li na DVD k dispozici)

G Tlačítko EQ
Vyvolání nabídky ekvalizéru 

H Tlačítko  /  /  / 
Procházení nabídek/seznamů
Ruční nastavení stanice (  / )
Vyvolání uložené stanice (  / ) 

I Tlačítko OK
Potvrzení výběr 

J Tlačítko MENU
Vyvolání nabídky DVD
Zobrazení složky/souboru 

K Číselná tlačítka 0 - 9 

L Tlačítko  / RPT
Funkce opakování 

M Tlačítko 
Vymazání posledního znaku zadávání 

N Tlačítko  / MIX
Náhodné přehrávání 

O Tlačítko  
Ukončení/odmítnutí hovoru 

P Tlačítko 
Přijetí hovoru 

Q Tlačítko GOTO
Přímá volba skladby, kapitoly, fi lmu resp. doby pře-
hrávání

R Tlačítko 
Ztlumení audiozdroje 

S Tlačítko SETUP
Vyvolání nabídky nastavení 

T Tlačítko VOL + / – 
Nastavení hlasitosti 

U Tlačítko  / ANGLE
Vyvolání přehledu fi lmů 
Volba úhlu pohledu kamery (je-li na DVD k dispozici) 

V Tlačítko  / SUBTITLE
Vyvolání přehledu obrázků 
Volba jazyka titulků (je-li na DVD k dispozici)

W Tlačítko 
Spuštění a přerušení přehrávání

X Tlačítko  / 
Volba skladby, kapitoly, fi lmu
Rychlé hledání 

Y Tlačítko MAP
Spuštění navigace

Z Tlačítko BT
Spuštění režimu Bluetooth 

[ Tlačítko  / POWER
Zapnutí/vypnutí přístroje 

\ Tlačítko SRC
Volba zdroje 
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Bezpečnostní pokyny | Pokyny pro čištění | Pokyny k likvidaci

Bezpečnostní pokyny
Autorádio bylo vyrobeno v  souladu s  dnešním stavem 
vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technický-
mi pravidly. Přesto mohou vzniknout určitá nebezpečí, 
pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uve-
dené v tomto návodu.

Tento návod by Vás měl seznámit s nejdůležitějšími funk-
cemi. Podrobné informace k navigaci naleznete na inter-
netu na adrese www.blaupunkt.com.

 • Předtím, než budete autorádio používat, pečlivě si 
přečtěte celý tento návod.

 • Návod uschovejte tak, aby byl kdykoli v dosahu kaž-
dého uživatele.

 • Autorádio předávejte třetí osobě vždy s tímto návo-
dem.

Kromě toho se řiďte návody k  dalším přístrojům, které 
v souvislosti s tímto autorádiem používáte.

Použité symboly
V tomto návodu byly použity následující symboly:

NEBEZPEČÍ!

Varuje před poraněním

POZOR!

Varuje před poškozením DVD/CD mechaniky

NEBEZPEČÍ!

Varuje před vysokou hlasitostí

Značka CE potvrzuje splnění směrnic EU

 � Označuje krok postupu

 • Označuje výčet

Bezpečnost za jízdy
V  zájmu bezpečnosti během jízdy dodržujte následující 
pokyny:

 • Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy bezpeč-
ně řídit vozidlo. V případě pochybností zastavte na 
vhodném místě a  přístroj obsluhujte, když vozidlo 
stojí. Pokud řídíte, nesmíte používat aplikace, které 
Vás odvádějí od sledování dopravního provozu (po-
dle rozsahu funkcí přístroje, např. sledování videa, 
zadávání cíle).

 • Při navádění na cíl dodržujte jízdní doporučení 
pouze v  případě, že přitom neporušujete žádné 
dopravní předpisy! Dopravní značky a  dopravní 
předpisy mají vždy přednost před jízdními doporu-
čeními. 

 • Při poslechu vždy udržujte přiměřenou hlasitost, 
abyste chránili svůj sluch a slyšeli výstražné akustic-
ké signály (např. policie). Během ztlumení (např. při 
změně audiozdroje) není změna hlasitosti slyšitelná. 
Během této přestávky nezvyšujte hlasitost.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Abyste se chránili před poraněním, dodržujte následující 
pokyn:

Přístroj neotevírejte, ani na něm neprovádějte změ-
ny. Přístroj je vybavený laserem třídy 1, který může po-
škodit vaše oči.

Použití v souladu s určením

Toto autorádio je určené pro montáž a provoz ve vozidle 
s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do 
otvoru dle DIN. Dodržujte hranice výkonnosti přístroje. 
Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi.

Montážní pokyny

Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud máte 
zkušenost s montáží autorádií a dobře se vyznáte v elek-
troinstalaci vozidla. Řiďte se připojovacím schématem na 
konci tohoto návodu.

Prohlášení o shodě
Společnost Blaupunkt Europe GmbH tímto prohlašuje, 
že přístroj je v souladu se základními požadavky i dalšími 
relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese 
www.blaupunkt.com.

Pokyny pro čistění
Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje na čiš-
tění interiéru a prostředky na údržbu plastů mohou ob-
sahovat látky, které mohou poškodit povrch autorádia.

K čistění autorádia používejte pouze suchý nebo mírně 
vlhký hadřík.

Pokyny k likvidaci
Starý přístroj nevyhazujte do komunálního odpa-
du!

 Pro likvidaci starého přístroje, dálkového ovládání 
a  použitých baterií využijte k  tomu určené služby 
pro odevzdání a sběr.
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Rozsah dodávky
V rozsahu dodávky je:

 • Autorádio

 • Dálkové ovládání (včetně baterie)

 • TMC tuner (pouze u přístrojů s evropskou navigací)

 • MicroSD karta s  navigačními údaji v  otvoru pro 
microSD kartu (pouze u přístrojů s navigací)

 • Anténa GPS

 • Externí mikrofon Bluetooth

 • Stručný návod

 • Držák

 • Sada součástek

 • Instalační materiál

 • Připojovací kabel

Uvedení do provozu

Pozor

Přepravní bezpečnostní šrouby

Ujistěte se, že před uvedením přístroje do provozu jsou 
odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby na horní stra-
ně přístroje.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí/vypnutí otočným tlačítkem

 � Pro zapnutí stiskněte otočné tlačítko 3.

 � Pro vypnutí podržte otočné tlačítko 3 stisknuté 
déle než 2 sekundy.

Zapnutí/vypnutí přes zapalování vozidla

Je-li autorádio spojeno se zapalováním vozidla a nebylo 
vypnuto otočným tlačítkem 3, je vypnuto resp. zapnuto 
zapalováním.

Hlasitost

Nastavení hlasitosti

Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50 (max.).

 � Pro změnu hlasitosti otáčejte otočným tlačítkem 3.

Ztlumení autorádia (Mute)

 � Pro ztlumení přístroje, resp. pro opětovnou aktivaci 
předchozí hlasitosti krátce stiskněte otočné tlačít-
ko 3.

Hlavní nabídka
V hlavní nabídce můžete stisknutím tlačítek na dotykové 
obrazovce vyvolat různé zdroje a režimy. 

 � Stiskněte tlačítko MENU 2.

- nebo -

 � V aktuálním zdroji stiskněte tlačítko [  ].

Zobrazí se hlavní nabídka. 

Nezvolíte-li nový audiozdroj, přehrává se poslední 
aktivní audiozdroj.

Upozornění:

Zobrazení v  tomto návodu slouží doplnění pokynů 
a  mohou se v  jednotlivostech od Vašeho přístroje 
lišit.

Nastavení oblasti příjmu
Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v  různých 
oblastech s různými frekvenčními pásmy a technologiemi 
vysílačů. Standardně je nastavena oblast příjmu „Europa 
(FM/AM)“. Provozujete-li autorádio mimo Evropu, např. 
v  USA nebo Asii, musíte příp. nejprve nastavit vhodný 
region příjmu.

 � V hlavní nabídce proto stiskněte tlačítko [ Settings ] 
(Nastavení).

Zobrazí se nabídka nastavení.

 � V  dolní části nabídky nastavení stiskněte tlačítko 
[ General ] (Obecné).

Za možností „Radio region“ se zobrazí aktuální na-
stavení.

 � Pro zobrazení příslušných regionů příjmu klepněte 
dvakrát krátce (dvojklik) na tlačítko [ Radio region ].

 � Dvojím klepnutím zvolte požadovaný region příjmu.

Seznam zmizí, zvolený region příjmu je nastaven.

 � Stiskněte tlačítko [  ]. 

Zobrazí se znovu hlavní nabídka.

Rozsah dodávky | Uvedení do provozu
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Režim rádia

Spuštění režimu rádia
 � Stiskněte v hlavní nabídce tlačítko [ Radio ].

Zobrazí se nabídka přehrávání rádia.

Zvolte úroveň předvolby
K dispozici jsou různé úrovně předvolby a vlnové rozsahy. 
Na každé úrovni předvolby lze uložit až 6 stanic.

 � Tiskněte tlačítko [  ] tak dlouho, až se zobrazí poža-
dovaná úroveň předvolby.

FM1 � FM2 � FM3 � AM1 � AM2 � FM1

Nastavení stanice

Ruční nastavení stanice

 � Pro postupnou změnu frekvence jednou nebo více-
krát krátce stiskněte tlačítko [  ], resp. [  ].

Přímé zadávání vysílací frekvence

Znáte-li frekvenci požadované stanice, můžete ji přímo 
zadat přes dotykovou obrazovku.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání stiskněte 
tlačítko [  ].

 � Stiskněte tlačítko [  ].

Zobrazí se číselné pole pro zadání frekvence.

 � Do číselného pole zadejte frekvenci požadované 
stanice. 

 � Stiskněte tlačítko [ OK ].

Zobrazí se nabídka přehrávání rádia, začne poslech 
stanice zadané frekvence. 

Spuštění vyhledávání stanice 

 � Pro spuštění vyhledávání stanice na cca 2 sekundy 
stiskněte tlačítko [  ], resp. [  ].

Naladí se nejbližší dostupná stanice.

Upozornění:

Pro oblast příjmu Europe (Evropa): Ve vlnovém rozsa-
hu FM se při zapnuté přednosti dopravního vysílání 
naladí pouze stanice s dopravním hlášením. 

Ruční uložení stanice
 � Tlačítkem [  ] zvolte požadovanou úroveň před-

volby.

 � Nalaďte požadovanou stanici.

 � Pro uložení aktuální stanice na tlačítko stiskněte 
po dobu cca 2 sekund jedno z paměťových tlačítek 
[ P1 ] - [ P6 ].

Stanice se uloží.

Automatické uložení stanice (Travelstore)
Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky vyhledat 
6 nejsilnějších stanic v oblasti a uložit je na aktuální úrov-
ni předvolby. Stanice dříve uložené na této úrovni před-
volby budou vymazány.

 � Zvolte úroveň předvolby.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání stiskněte 
tlačítko [  ].

 � Stiskněte tlačítko [ TS ].

Tuner začne s  automatickým vyhledáváním stanic. 
Když je ukládání ukončeno, začne poslech stanice 
uložené na předvolbě 1 dříve zvolené úrovně.

Upozornění:

Pro oblast příjmu Europe (Evropa): Při zapnuté před-
nosti dopravního vysílání se ukládají pouze stanice 
s dopravním hlášením.

Přehrání ukázek stanic
Pomocí funkce Scan můžete přehrát několikasekundové 
ukázky všech zachytitelných stanic v aktuálním vlnovém 
rozsahu.

 � Stiskněte tlačítko [  ].

Vyhledávání pomocí funkce Scan vyhledá stanice 
v  aktuálním vlnovém rozsahu. Každá zachytitelná 
stanice se bude přehrávat po dobu několika sekund.

 � Dalším stisknutím tlačítka [  ] dojde ke zvolení 
právě přehrávané stanice a její přehrávání bude po-
kračovat.

Zapnutí/vypnutí RDS
V  oblasti příjmu Europe (Evropa) vysílá velké množství 
stanic FM kromě svého programu signál RDS (Radio Data 
System), který umožňuje dodatečné funkce, jako např. 
zobrazení názvu stanice na displeji.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání stiskněte 
tlačítko [  ].

 � Pro zapnutí, resp. vypnutí funkce RDS stiskněte tla-
čítko [ RDS ].

Je-li funkce RDS zapnutá, jsou písmena RDS zobra-
zena bíle.

 � Pro vypnutí přídavných možností ovládání stiskněte 
tlačítko [  ] nebo počkejte, až automaticky zmizí.

Režim rádia
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Zapnutí/vypnutí funkce REG (regionální 
programy)
Některé RDS stanice rozdělují v určitých dobách svůj pro-
gram do regionálních programů s  odlišným obsahem. 
Pokud je zapnutá funkce REG, autorádio přepne jen na 
alternativní frekvence nastavené stanice, na kterých je 
vysílaný stejný regionální program.

 � Pro zapnutí resp. vypnutí funkce REG stiskněte tlačít-
ko [ REG ].

Je-li funkce REG zapnutá, jsou písmena REG zobra-
zena bíle.

Zapnutí a vypnutí funkce AF (alternativní 
frekvence)
Když je aktivována funkce AF, přepne autorádio auto-
maticky na nejlépe zachytitelnou frekvenci naladěné 
stanice.

 � Pro zapnutí resp. vypnutí funkce AF stiskněte tlačítko 
[ AF ].

Je-li funkce AF zapnutá, jsou písmena AF zobrazena 
bíle.

Nastavení citlivosti hledání
Citlivost hledání rozhoduje o  tom, zda automatické vy-
hledávání vysílače nalezne jen silné vysílače nebo i slabší 
vysílače, které příp. šumí.

 � Pro nastavení citlivosti vyhledávání stanice stiskněte 
tlačítko [ LO ] resp. [ DX ].

Je-li zobrazena možnost LO, jsou při vyhledávání 
 nalezeny pouze stanice se silným signálem.

Je-li zobrazena možnost DX, jsou při vyhledávání 
 nalezeny stanice se silným i slabým signálem.

Volba typu programu a spuštění hledání
Pomocí funkce PTY můžete zvolit určitý typ programu, 
a tak cíleně vyhledávat pouze stanice, které vysílají např. 
rockovou hudbu nebo sportovní pořady.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání stiskněte 
tlačítko [  ].

 � Pro zobrazení typů programu stiskněte tlačítko 
[ PTY ].

 � Pro výběr požadovaného typu programu procházej-
te pomocí [  ] / [  ] seznam a klepněte na přísluš-
nou položku.

 � Pro spuštění vyhledávání PTY stiskněte tlačítko 
[ PTY ].

Pokud stanice vysílá vybraný typ programu, je tato 
stanice aktivována.

Zapnutí/vypnutí přednosti dopravního 
vysílání
V oblasti příjmu Europe (Evropa) může stanice FM opa-
třit dopravní zpravodajství signálem RDS. Je-li zapnutá 
přednost dopravního zpravodajství, tak se automaticky 
přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia.

 � Pro zapnutí, resp. vypnutí přednosti dopravních hlá-
šení stiskněte tlačítko [ TA ].

Je-li přednost dopravního vysílání zapnuta, jsou pís-
mena TA zobrazena bíle.

Navigace 
(pouze u přístrojů s navigací)

Uložení navigačních údajů
Navigační software a  mapové údaje jsou uloženy na 
microSD kartě. U přístrojů s navigací se dodává přístroj 
s microSD kartou v otvoru pro microSD kartu. Aby bylo 
možné navigaci používat, musí být microSD karta vlože-
na v otvoru pro kartu.

Důležité upozornění:

Čtečka karet podporuje karty microSD, na nichž lze 
ukládat buď audio/video soubory nebo navigační 
data. Na kartě microSD pro navigaci nesmějí být kro-
mě navigačních dat žádné jiné soubory.

 � Otevřete odklápěcí kryt 6 pod otočným tlačítkem.

 � Zasuňte kartu microSD potištěnou stranou vlevo 
(zploštělou hranou nahoru) a  kontakty vpředu do 
otvoru pro kartu 8, až zapadne.

Stahování mapových údajů
Abychom vám při nákupu přístroje zaručili nejnovější 
stav mapových údajů, máte 30 dnů po první navigaci GPS 
možnost jednorázového a bezplatného stažení nejaktu-
álnějších mapových údajů z  internetové stránky www.
naviextras.com na sériovou kartu microSD.

Později zde můžete kdykoli získat nový zpoplatněný ma-
pový materiál. 

Důležité upozornění:

Při ztrátě nebo poškození microSD karty zaniká s ní 
spojená licence pro navigační mapy. V tomto přípa-
dě je třeba získat licenci společně s novou microSD 
kartou.

Režim rádia | Navigace
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Spuštění navigace
 � Pro spuštění režimu navigace stiskněte v hlavní na-

bídce tlačítko [ Navigation ] (Navigace).

Zobrazí se nabídka navigace. Při prvním spuštění na-
vigace se zobrazí pomocník nastavení. 

První uvedení do provozu
Při prvním spuštění navigace se spustí pomocník nasta-
vení, který provede základní nastavení navigace. 

 � Nastavte jazyk navigace. Může to být jiný jazyk, než 
který se používá pro ostatní funkce přístroje. 

 � Volbu potvrďte stisknutím tlačítka [  ].

Zobrazí se licenční smlouva koncového uživatele.

 � Přečtěte si licenční smlouvu koncového uživatele. 
Souhlasíte-li s jejími ustanoveními, stiskněte tlačítko 
[  ].

Spustí se konfi gurační pomocník. 

 � Pro pokračování stiskněte tlačítko [  ].

 � Zvolte hlas pro hlasový výstup navigace. Pro dané 
jazyky jsou k dispozici různé hlasy.

 � Volbu potvrďte stisknutím tlačítka [  ].

 � Určete formát času a  jednotky pro navigaci. Poté 
stiskněte tlačítko [  ].

Na další obrazovce můžete nastavit požadovaná 
cestovní nastavení. 

 � Záznamy případně změňte stisknutím zobrazených 
nabídkových záznamů.

 � Po úpravě nastavení stiskněte tlačítko [  ].

 � Pro ukončení konfi gurace klepněte na tlačítko [  ].

Zobrazí se nabídka navigace.

Zadávání cíle
Máte různé možnosti zadávání cílů: pomocí adresy nebo 
jako samostatný cíl z  databáze zvláštních cílů. Zvláštní 
cíle jsou např. pamětihodnosti, muzea, stadiony, čerpací 
stanice. 

Adresa 
 � Otevřete nabídku navigace.

 � Stiskněte tlačítko [ Find ] (Hledat).

Zobrazí se nabídka pro zadání cíle.

 � Stiskněte tlačítko [ Find Address ] (Najít adresu).

Zobrazí se nabídka pro zadání adresy.

 � Postupně zadejte zemi, město a  ulici či křižovatku 
nebo domovní číslo. Pro zadání adresy přitom stisk-
něte příslušné záznamy v nabídce. 

Zobrazí se nabídka pro zadání textu. 

 � Pomocí klávesnice zadejte požadovaný cíl.

S každým písmenem, které zadáte, se záznam v zá-
znamovém řádku automaticky doplňuje. 

Navigace
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 � Je-li v  adresovém řádku zobrazen název požadova-
ného cíle, stiskněte tlačítko [  ]. 

Zvolený cíl se zobrazí na mapě.

 � Pro spuštění navádění na cíl stiskněte tlačítko 
[ Next ] (Další).

Spustí se propočet trasy. V závislosti na vzdálenosti 
mezi startem a  cílem může propočet trasy určitou 
dobu trvat. 

Po skončení propočtu trasy se zobrazí parametry 
trasy jako vzdálenost a cíl. Kromě toho se na mapě 
znázorní celý průběh trasy.

 � Pro spuštění navádění na cíl stiskněte tlačítko [ Go! 
(Start!).

Zvláštní cíle - místa zájmu 
 � Otevřete nabídku navigace.

 � Stiskněte tlačítko [ Find ] (Hledat).

Zobrazí se nabídka pro zadání cíle.

 � Stiskněte tlačítko [ Find Places ] (Najít místo).

Zobrazí se nabídka zvláštního cíle.

 � Z  jedné ze čtyř předdefi novaných kategorií Petrol 
Station (Čerpací stanice), Parking (Parkoviště), Re-
staurant (Restaurace) a  Accommodation (Ubyto-
vání) můžete zvolit zvláštní cíl nebo spustit vlastní 
hledání.

 � Např. pro rychlé nalezení čerpací stanice stiskněte 
tlačítko [ Petrol Station ] (Čerpací stanice). 

Zobrazí se seznam čerpacích stanic v  okolí vozidla. 
Čerpací stanice jsou přitom tříděny podle vzdálenos-

ti od vozidla.

 � Stisknutím záznamu v  seznamu zvolte čerpací sta-
nici. 

Čerpací stanice se zobrazí na mapě. 

 � Stiskněte tlačítko [ Next ] (Další). 

Zobrazí se průběh a údaje trasy. 

 � Pro spuštění navádění na cíl stiskněte tlačítko [ Go! ] 
(Start!).

Navigace
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Nastavení možností trasy
V možnostech trasy se nastavuje typ vozidla, druh trasy 
(rychlá, krátká, dynamická) a  další parametry, které pří-
stroj potřebuje pro propočet trasy podle Vašich požadav-
ků.

Při prvním nastavení navigace nastavujete možnosti tra-
sy, pro každé navádění na cíl je však můžete změnit.

Přizpůsobení možností trasy před naváděním na cíl

 � Vyvolejte nabídku navigace.

 � Stiskněte tlačítko [ More… ] (Více…).

 � Stiskněte tlačítko [ Settings ] (Nastavení).

Zobrazí se nabídka nastavení pro navigaci.

 � Pro zobrazení druhé strany stiskněte tlačítko [  ]. 

 � Stiskněte tlačítko [ Route Settings ] (Nastavení trasy). 

Zobrazí se nastavení trasy.

 � Nastavení příp. změňte.

 � Stiskněte a přidržte tlačítko [ Back ] (Zpět) tak dlou-
ho, dokud se znovu nezobrazí nabídka navigace.

Změna nastavení trasy během navádění na cíl

 � Během navádění na cíl stiskněte tlačítko [ More ] 
(Více). 

 � Stiskněte tlačítko [ Route Settings ] (Nastavení trasy). 

Zobrazí se nastavení trasy.

 � Nastavení příp. změňte.

 � Stiskněte tlačítko [ Back ] (Zpět). 

Znovu se zobrazí navádění na cíl.

Nastavení mapy
V nastaveních mapy můžete nastavit režim zobrazení (2D 
nebo 3D), úhel pohledu na mapu, barvy a údaje o budo-
vách a orientačních bodech na mapě. Kromě toho může-
te u kategorií zvláštních cílů nastavit, zda se mají na mapě 
zobrazovat, tj. např. autosalóny, kavárny, restaurace.

 � Vyvolejte nabídku navigace.

 � Stiskněte tlačítko [ More… ] (Více…).

 � Stiskněte tlačítko [ Settings ] (Nastavení).

Zobrazí se nabídka nastavení pro navigaci.

 � Pro zobrazení druhé strany stiskněte tlačítko [  ]. 

 � Stiskněte tlačítko [ Map Settings ] (Nastavení mapy). 

Navigace
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Zobrazí se nastavení mapy. 

 � Nastavení příp. změňte.

 � Stiskněte a přidržte [ Back ] (Zpět) tak dlouho, dokud 
se znovu nezobrazí nabídka navigace.

Upozornění:

Nastavení mapy můžete rovněž změnit během navá-
dění na cíl:

 � Během navádění na cíl stiskněte tlačítko [ More ] 
(Více). 

 � Stiskněte tlačítko [ Map Settings ] (Nastavení mapy). 

Zobrazí se nastavení mapy.

 � Nastavení příp. změňte.

 � Stiskněte tlačítko [ Back ] (Zpět). 

Znovu se zobrazí navádění na cíl.

Přehrávání médií DVD/CD/USB/
microSDHC

Základní informace
Na autorádiu můžete přehrávat audio DVD/CD (CDDA) 
a  DVD/CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo WMA 
a dále i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB a kar-
tách microSDHC. 

Kromě toho můžete na displeji nebo připojeném moni-
toru zobrazit fi lmy a obrázky z médií DVD/VCD/CD, USB 
a karet microSDHC.

Z bezpečnostních důvodů je přehrávání fi lmů a fotografi í 
na vestavěném monitoru povoleno pouze u stojícího vo-
zidla a při zatažené ruční brzdě. Kabel „BRAKE“ musí být 
připojen k  přípojce ruční brzdy vozidla (viz připojovací 
schéma na konci tohoto návodu). Přehrávání fi lmů na 
externím monitoru je možné i za jízdy. 

Upozornění:

 • Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s lo-
gem Compact Disc a DVD s logem DVD.

 • Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezchyb-
nou funkci DVD/CD chráněných proti kopírování 
a  dále všech DVD/CD nosičů, médií USB a  karet 
microSD dostupných na trhu.

Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte ná-
sledující pokyny:

 • Pojmenování skladeb a složek:

 – Max. 32 znaků bez koncovky souboru „.mp3“, resp. 
„.wma“ (při více znacích se zmenšuje počet skla-
deb a složek, které autorádio rozpozná)

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

 • Formáty dat na DVD/CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet

 • Rychlost vypalování CD: max. 16násobná (doporu-
čená)

 • Formát USB/souborový systém: Mass Storage Device 
(velkokapacitní paměť) / FAT/FAT16/FAT32

 • Systém souborů karet microSD: FAT/FAT16/FAT32

 • Přípona audiosouborů:

 – .MP3 pro soubory MP3

 – .WMA pro soubory WMA

 • Soubory WMA jen bez správy digitálních dat (DRM) 
a  vytvořené pomocí programu Windows Media® 
 Player od verze 8

 • Tagy MP3 ID3: verze 1 a 2

 • Rychlost datového toku pro vytváření audiosouborů:

 – MP3: 32 až 320 kb/s

 – WMA: 32 až 192 kb/s

 • Maximální počet souborů a složek: 

 – USB médium: Až 10 000 záznamů

 – Karty microSD: Až 10 000 souborů.

Režim DVD/CD

Vložení DVD/CD

Nebezpečí zničení DVD/CD mechaniky! 

Tvarovaná DVD/CD, která nemají tvar kruhu, 
a DVD/CD o průměru 8 cm (mini DVD/CD) se 
nesmí používat.

Na poškození mechaniky způsobené nevhodnými DVD/
CD se záruka nevztahuje.

 � Vsuňte DVD/CD potištěnou stranou nahoru do otvo-
ru pro vložení DVD/CD =, dokud neucítíte odpor.

DVD/CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje bu-
dou zkontrolovány. Poté začne přehrávání v režimu 
DVD/CD, resp. MP3. 

Upozornění:

Nebraňte automatickému vtažení DVD/CD a ani mu 
nepomáhejte.

Navigace | Přehrávání médií DVD/CD/USB/microSDHC
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Vyjmutí DVD/CD

 � Pro vysunutí vloženého DVD/CD stiskněte tlačítko 
 <.

Upozornění:

Nebraňte vysunování DVD/CD a ani mu nepomáhejte.

Média USB
Tento přístroj má k dispozici konektor USB pod odklápě-
cím krytem na přední straně přístroje.

Připojení média USB

 � Otevřete odklápěcí kryt 6 pod otočným tlačítkem.

 � Zastrčte médium USB do zdířky USB :.

Přístroj se automaticky přepne do režimu USB. Na-
čtou se údaje, s prvním mediálním souborem, který 
přístroj rozpozná, začne přehrávání.

Odpojení média USB

 � Vypněte autorádio.

 � Médium USB vytáhněte.

Karty microSDHC
Tento přístroj má k dispozici otvor pro karty microSDHC 
pod odklápěcím krytem na přední straně přístroje.

Zasunutí karty microSDHC

 � Otevřete odklápěcí kryt 6 pod otočným tlačítkem.

 � Zasuňte kartu microSDHC potištěnou stranou vlevo 
(zploštělou hranou nahoru) a kontakty vpředu do ot-
voru pro kartu 8, až zapadne.

Přístroj se automaticky přepne do režimu microSDHC. 
Načtou se údaje, s prvním mediálním souborem, kte-
rý přístroj rozpozná, začne přehrávání.

Vyjmutí karty microSDHC

 � Otevřete příp. odklápěcí kryt 6.

 � Stisknutím kartu microSDHC uvolněte. 

 � Vytáhněte kartu microSDHC z otvoru pro vložení kar-
ty 8.

Přehrávání fi lmů DVD
Autorádio může přehrávat video DVD a VCD. Po vložení 
DVD se automaticky spustí přehrávání. Zobrazí se nabíd-
ka DVD. 

V nabídce DVD se můžete pohybovat tak, že se dotýkáte 
příslušných tlačítek v nabídce DVD na dotykové obrazovce. 

Film se zobrazí po spuštění v nabídce DVD. Nabídka pře-
hrávání pro DVD zmizí. 

 � Pro zobrazení nabídky přehrávání jednou krátce 
klepněte na dotykovou obrazovku.

Objeví se nabídka přehrávání.

[  ] Ukončení přehrávání, vyvolání nabídky DVD.

[  ] Volba předchozí kapitoly.

[  /  ] Přerušení přehrávání a  opětovné pokračo-
vání.

[  ] Volba následující kapitoly.

[  ] Vyvolání klávesnice pro přímou volbu skla-
deb, kapitol resp. doby přehrávání.

[  ] Zobrazení dalších možností ovládání.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání nabídky 
přehrávání klepněte na [  ].

[  ] Vypnutí přídavných možností ovládání.

[  ] Zobrazení ekvalizéru.

[  ] Určení úseku pro funkci opakování.

[  ] Volba jazyka (je-li podporována DVD).

[  ] Zobrazení titulků (je-li podporováno DVD).

[  ] Zapnutí/vypnutí funkce opakování pro sklad-
bu, kapitolu nebo úsek A-B.

[  ] Nastavení obrazu.

Přehrávání médií DVD/CD/USB/microSDHC
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Přehrávání zvuku z DVD/CD, USB nebo 
microSDHC
Principy přehrávání zvuku (MP3/WMA) z médií jsou pro 
všechny zdroje identické.

 � V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj.

Přístroj přejde na vybraný zdroj a  spustí se přehrá-
vání.

Pokud se přehrávání zvuku nespustí,

 � stiskněte tlačítko [  ] a přejděte do seznamu složek/
souborů.

 � Pro zobrazení všech složek a souborů média stiskně-
te tlačítko [  ].

- nebo -

 � Pro zobrazení všech zvukových souborů média stisk-
něte tlačítko [  ].

[  ] Procházení seznamu po stránkách. 

[  ] Procházení seznamu po stránkách.

[  ] Změna na nejbližší vyšší úroveň složek.

[  ] Otevření zvolené složky resp. spuštění 
skladby. 

- nebo -

Dvakrát krátce (dvojklik) stiskněte název 
složky/skladby. Otevře se složka/spustí se 
skladba.

[  ] Opuštění složky/souboru. 

Po spuštění skladby se zobrazí nabídka přehrávání.

[  ] Zobrazení složky/souboru.

[  ] Krátké stisknutí: výběr kapitol. 
Dlouhé stisknutí: rychlé hledání.

[  /  ] Přerušení přehrávání a  opětovné pokračo-
vání.

[  ] Krátké stisknutí: výběr kapitol. 
Dlouhé stisknutí: rychlé hledání.

[  ] Zobrazení dalších možností ovládání.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání nabídky 
přehrávání klepněte na [  ].

[  ] Vypnutí přídavných možností ovládání.

[  ] Zobrazení klávesnice pro přímé zadávání 
čísla požadované skladby.

[  ] Spuštění funkce opakování REPEAT a  opě-
tovné ukončení.

Režim opakování REPEAT se změní při kaž-
dém stisknutí tlačítka [  ].

Zobrazení Režim opakování REPEAT

Opakování aktuální skladby

Opakování aktuální složky

Opakování všech skladeb 
datového média

[  ] Spuštění náhodného přehrávání MIX a opě-
tovné ukončení.

Při zapnutí funkce MIX se symbol  zob-
razí bíle.

Režim MIX je závislý na zvolené funkci opa-
kování REPEAT.

Zobrazení 
režimu 
opakování 
REPEAT

Režim MIX

Náhodné přehrávání 
vypnuto 

Mixování skladeb aktuální 
složky

Mixování skladeb datového 
média

[  ] Zobrazení ekvalizéru.

Přehrávání médií DVD/CD/USB/microSDHC
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Videopřehrávání DVD/CD, USB nebo 
microSDHC

 � V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj.

Přístroj přejde na vybraný zdroj a  spustí se přehrá-
vání.

Pokud se přehrávání videa nespustí, 

 � stiskněte tlačítko [  ] a přejděte do seznamu složek/
souborů.

 � Pro zobrazení všech složek a souborů média stiskně-
te tlačítko [  ].

- nebo -

 � Pro zobrazení všech fi lmových souborů média stisk-
něte tlačítko [  ].

Upozornění:

Složky a  fi lmy se volí a  spouštějí podle popisu pro 
audiopřehrávání.

Po výběru fi lmu se spustí přehrávání. Při přehrávání fi lmu 
nabídky přehrávání zmizí. 

 � Pro zobrazení nabídky přehrávání jednou krátce 
klepněte na dotykovou obrazovku.

Objeví se nabídka přehrávání.

[  ] Zobrazení složky/souboru.

[  ] Volba předchozího fi lmu.

[  /  ] Přerušení přehrávání a  opětovné pokračo-
vání.

[  ] Volba následujícího fi lmu.

[  ] Vyvolání klávesnice pro přímou volbu fi lmu 
resp. doby přehrávání.

[  ] Zobrazení dalších možností ovládání.

 � Pro zobrazení dalších možností ovládání nabídky 
přehrávání klepněte na [  ].

[  ] Vypnutí přídavných možností ovládání.

[  ] Zobrazení ekvalizéru.

[  ] Zapnutí/vypnutí funkce opakování pro fi lm 
nebo složku.

[  ] Nastavení obrazu.

Přehrávání obrázků z DVD/CD, USB nebo 
microSDHC

 � V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj.

Přístroj přejde na vybraný zdroj a  spustí se přehrá-
vání.

Pokud se přehrávání obrázků nespustí, 

 � stiskněte tlačítko [  ] a přejděte do seznamu složek/
souborů.

 � Pro zobrazení všech složek a souborů média stiskně-
te tlačítko [  ].

- nebo -

 � Pro zobrazení všech obrazových souborů média 
stiskněte tlačítko [  ].

Upozornění:

Složky a obrázky se volí a spouštějí podle popisu pro 
audiopřehrávání.

Přehrávání médií DVD/CD/USB/microSDHC
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Režim Bluetooth
Pomocí funkce Bluetooth® můžete s autorádiem spojovat 
mobilní telefony a přístroje pro přehrávání médií. 

Při spojení mobilního telefonu s autorádiem můžete tele-
fonovat s vestavěnou funkcí handsfree. Můžete používat 
seznamy zvolených čísel a  telefonní seznam spojeného 
mobilního telefonu.

Když přístroj připojený přes Bluetooth® podporuje funk-
ce A2DP a AVRCP, můžete hudbu přehrávat a přehrávání 
ovládat prostřednictvím autorádia. Během volání se pře-
hrávání hudby přeruší a po ukončení hovoru bude opět 
pokračovat. 

Je-li mobilní telefon spojen pomocí Bluetooth® a při pře-
hrávání jiného zdroje se ohlásí příchozí hovor, přehrávání 
zdroje se přeruší a zobrazí se nabídka volání.

Spuštění režimu Bluetooth
 � V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [ Bluetooth ].

- nebo -

 � Tlačítko MENU 2 držte stisknuté cca 2 sekundy. 

Zobrazí se nabídka Bluetooth®. Obsahuje seznam 
známých přístrojů Bluetooth®. Ostatní audiozdroje 
se odpojí.

[  ] Přidání nového zařízení Bluetooth®.

[  ] Zobrazení nabídky možností.

 � Stiskněte tlačítko [ Connect ] (Spojit) zařízení 
Blue tooth®, s nímž chcete vytvořit spojení.

Je-li přístroj v dosahu, je vytvořeno spojení a zobrazí 
se nabídka pro daný přístroj.

 � Chcete-li zařízení Bluetooth® vymazat ze seznamu, 
stiskněte tlačítko [ Delete ] (Vymazat).

Spojování přístrojů Bluetooth
Při prvním spojení zařízení s autorádiem postupujte tak-
to:

 � Ujistěte se, že na autorádiu i na Vašem zařízení je ak-
tivována funkce Bluetooth®.

 � V nabídce možností režimu Bluetooth® zadejte páro-
vací kód (viz nastavení Bluetooth®).

 � Ve svém zařízení Bluetooth® vyhledejte nové přístro-
je/spojení. 

 � V  seznamu zařízení Bluetooth® se autorádio objeví 
jako „BP 530“.

 � Vytvořte spojení, příp. zadejte párovací kód, který byl 
na autorádiu předem určen.

Vytvoří se spojení a zobrazí se nabídka pro spárovaný 
přístroj.

Upozornění:

Když je k  autorádiu připojen telefon, zobrazuje se 
u všech zvukových/obrazových zdrojů v pravém hor-
ním rohu symbol Bluetooth® .

Telefonní režim - Bluetooth
Po spojení telefonu s  autorádiem pomocí funkce 
 Blue tooth® se zobrazí tato nabídka.

[  ] Zobrazit telefonní nabídku.

[  ] Zobrazit nabídku přehrávání. 

[  ] Ukončení spojení s aktuálním přístrojem.

[  ] Vyvolání telefonního seznamu.

[  ] Vyvolání seznamu volání. 

[  ] Zobrazení nabídky možností.

 � Zadejte telefonní číslo z klávesnice a stiskněte tlačít-
ko [  ]. 

- nebo -

 � Ze seznamu volání nebo telefonního seznamu vy-
berte kontakt/číslo a  potom ve vyskakovacím okně 
stiskněte tlačítko [ Dial ] (Zvolit).

Vytvoří se spojení.

Režim Bluetooth
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Při příchozím hovoru se zobrazí nabídka volání.

[  ] Odmítnutí hovoru.

[  ] Přijetí hovoru.

Přehrávání zvuku - Bluetooth
Když je k autorádiu připojen přes Bluetooth® přístroj pod-
porující streamování zvuku, můžete hudbu přehrávat 
a přehrávání ovládat prostřednictvím autorádia.

 � Stisknutím tlačítka [  ] přepnete na přehrávání 
zvuku.

[  ] Zobrazit telefonní nabídku.

[  ] Zobrazit nabídku přehrávání. 

[  ] Ukončení spojení s aktuálním přístrojem.

[  ] Krátké stisknutí: Výběr kapitol. 
Dlouhé stisknutí: Rychlé hledání.

[  ] Přerušení přehrávání a  opětovné pokračo-
vání.

[  ] Krátké stisknutí: Výběr kapitol. 
Dlouhé stisknutí: Rychlé hledání.

[  ] Zobrazení ekvalizéru.

Nastavení Bluetooth
V  nabídce možností pro Bluetooth® můžete provést 
základní nastavení pro režim Bluetooth®.

 � Stiskněte tlačítko [  ]. 

Zobrazí se nabídka možností.

Bluetooth – Zde můžete zapnout resp. vypnout 
funkci Bluetooth®.

Auto connect – Při zapnutí funkce „Auto connect“ 
se přístroj automaticky spojí se známými přístroji 
Bluetooth®, které jsou v dosahu.

Auto answer – Při aktivaci funkce „Auto answer“ se 
automaticky přijímají příchozí telefonáty.

Microphone – Volba mikrofonu používaného pro 
zařízení handsfree pomocí funkce Bluetooth®.

Pairing code – Mnoho přístrojů Bluetooth® se před 
vytvořením spojení dotazuje na párovací kód. Zde jej 
můžete určit.

Phone book sync – Pro umožnění přístupu do 
telefonního seznamu spojeného telefonu jej musí-
te nejprve synchronizovat pomocí tohoto záznamu 
nabídky.

 � Pro opuštění nabídky možností stiskněte [  ]. 

Režim Bluetooth
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Externí audio-/videozdroje

Zdířka AV-IN
Tento přístroj má k dispozici jeden externí AV vstup pro 
audio- a  videopřehrávání. Zdířka AV-IN je integrována 
pod odklápěcím krytem na přední stranu přístroje. 

Nebezpečí! 

Zvýšené nebezpečí poranění konektorem.

V  případě nehody může dopředu vyčnívající 
konektor v přední zásuvce AV-IN spolujezdce poranit. Při 
používání rovných konektorů nebo adaptérů hrozí zvýše-
né riziko poranění.

 � Režim AV-IN spusťte tlačítkem [ AV-IN ]. 

Na displeji se zobrazí audio- resp. videopřehrávání 
zvoleného AV zdroje. 

Video vstup
Tento přístroj má video vstup na zadní straně pro připo-
jení volitelně použitelné kamery. Je-li kamera připojena, 
můžete zobrazit obraz kamery. 

 � V hlavní nabídce proto stiskněte tlačítko [ Camera ].

Externí audio-/videozdroje | Externí monitor | Nastavení zvuku

Externí monitor
Tento přístroj má výstup pro připojení externího monito-
ru pro zadní část vozidla (viz připojovací schéma na konci 
tohoto návodu).

 � V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj a spusťte 
přehrávání fi lmu, např. z disku DVD. 

Film bude zobrazován na monitoru autorádia. 

 � Vyvolejte hlavní nabídku.

 � Stiskněte tlačítko [  ].

Film bude navíc zobrazován na externím monitoru. 

Nastavení zvuku

Rozdělení hlasitosti (fader/balance)
Rozdělení hlasitosti ve vozidle můžete nastavit pro 
všechny zdroje.

 � V  hlavní nabídce nebo na ovládací liště aktuálního 
audio zdroje stiskněte tlačítko [  ].

Zobrazí se nabídka ekvalizéru.

 � Stiskněte tlačítko [  ].

Zobrazí se nabídka pro fader a balance.

 � Fader a  balance nastavte tlačítky [  ] / [  ], resp. 
[  ] / [  ] .

 � Poté stiskněte tlačítko [  ]. 

Nastavení se uloží, znovu se zobrazí aktuální zdroj.
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Ekvalizér
Ekvalizér můžete nastavit pro všechny zdroje.

 � V  hlavní nabídce nebo na ovládací liště aktuálního 
audio zdroje stiskněte tlačítko [  ].

Zobrazí se nabídka ekvalizéru.

 � Pomocí tlačítek vyberte přednastavený ekvalizér.

- nebo -

 � Pro nastavení hladiny dostupných kmitočtových pá-
sem podle své volby stiskněte tlačítko [ User ] (Uži-
vatel). 

Upozornění:

Pomocí tlačítka [ Reset ] můžete osobní nastavení 
zrušit. 

- nebo -

 � Pro lineární reprodukci zvuku stiskněte tlačítko 
[ Flat ].

 � Pro zapnutí resp. vypnutí zvýšení basů při nízké hlasi-
tosti stiskněte tlačítko [ Loudness ] (Hlasitost).

 � Poté stiskněte tlačítko [  ]. 

Nastavení se uloží, znovu se zobrazí aktuální zdroj.

Nastavení zvuku | Základní nastavení 

Základní nastavení
V  nabídce nastavení můžete podle svých požadavků 
upravit základní nastavení různých funkcí přístroje.

 � Stiskněte tlačítko [ Settings ] (Nastavení) v  hlavní 
nabídce.

Zobrazí se nabídka nastavení, aktivuje se podnabíd-
ka General (Obecné).

 � Tlačítky v  dolní části nabídky nastavení vyvolejte 
podnabídky.

Obecná nastavení
Můžete provést tato nastavení:

Radio region – volba regionu pro radiopříjem

Blackout – při nastavení této hodnoty se displej rádia 
vždy po 10 resp. 20 sekundách bez použití zcela vypne

Dimmer mode – nastavení jasu displeje

Beep – zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónu

TFT calibration – zde můžete kalibrovat dotykovou ob-
razovku

SWC – zde můžete konfi gurovat tlačítka připojeného dál-
kového ovládání na volantu

Software version – zobrazení aktuálních verzí softwaru.

Load factory settings – zruší všechna osobní nastavení.  

Video
Můžete provést tato nastavení:

Set password – zvolte heslo, chcete-li použít nastavení 
dětské ochrany. 

Rating level – zde můžete nastavit věkovou přístupnost 
DVD. Nastavíte-li hodnotu „Adult“, lze přehrávat všechny 
fi lmy. Pokud jste zadali heslo, můžete měnit věkovou pří-
stupnost pouze s použitím hesla.
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Základní nastavení | Užitečné informace 

Zvuk
Můžete provést tato nastavení:

Subwoofer – zapnutí/vypnutí subwooferu.

Subwoofer fi lter – nastavení s  ohledem na použitý 
subwoofer (nastavení: 80/120/160 Hz). 

Dynamic sound – zapnutí/vypnutí dynamického basu.

Čas
Můžete provést tato nastavení:

Date – nastavení data

Clock mode – volba režimu 12 a 24 hodin

Time – nastavení času

Auto clock – zapnutí/vypnutí automatického nastavení 
hodin pomocí časových dat vysílaných přes RDS. 

Jazyk
Můžete provést tato nastavení:

OSD – jazyk pro ovládací panel přístroje.

DVD audio – audiopřehrávání DVD se spouští ve zde na-
staveném jazyce.

DVD subtitle – titulky DVD se zobrazují ve zde nastave-
ném jazyce.

DVD menu – nabídka DVD se zobrazuje ve zde nastave-
ném jazyce.

Bluetooth
Můžete provést tato nastavení:

Bluetooth – zde můžete zapnout resp. vypnout funkci 
Bluetooth®.

Auto connect – při zapnutí funkce „Auto connect“ se pří-
stroj automaticky spojí se známými přístroji Bluetooth®, 
které jsou v dosahu.

Auto answer – při zapnutí funkce „Auto answer“ se au-
tomaticky přijímají telefonní hovory z připojených tele-
fonů.

Pairing code – mnoho přístrojů Bluetooth® se před vy-
tvořením spojení dotazuje na párovací kód. Zde jej mů-
žete určit

Microphone – volba mikrofonu používaného pro zaříze-
ní handsfree pomocí funkce Bluetooth®.

Hlasitost
V nabídce hlasitosti můžete nastavit poměr hlasitosti pro 
všechny audiozdroje.

Užitečné informace

Záruka
Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme zá-
ruku výrobce. Pro přístroje zakoupené mimo území Ev-
ropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny 
našimi příslušnými obchodními zástupci v  jednotlivých 
zemích. Záruční podmínky jsou uvedené na internetové 
adrese www.blaupunkt.com. 

Servis
V  případě potřeby naleznete informace o servisních 
organizacích ve své zemi na internetových stránkách 
www.blaupunkt.com.

Technické změny vyhrazeny!
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Připojovací schéma
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Příloha

This item incorporates copy protection technology that 
is protected by U.S. patents and other intellectual prop-
erty rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and 
disassembly are prohibited. 

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.

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.

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