
1

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1 ZÁKLADNÉ ČINNOSTI 11

2 AUDIOSYSTÉM 21

3 SYSTÉM Bluetooth® HANDS-FREE (Toyota Touch 2) 69

4 SYSTÉM Bluetooth® HANDS-FREE (Toyota Touch 2 s Go) 99

5 NASTAVENIE 131

6 PERIFÉRNY MONITOROVACÍ SYSTÉM 169

7 NAVIGAČNÝ SYSTÉM (Toyota Touch 2 s Go) 191

8 APLIKÁCIE 241

REGISTER 261

Viac informácií o nasledujúcich položkách - viď "Príručka pre užívateľa".
 Spotreba paliva
 Nastavenie prispôsobenia vozidla



2

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

Úvod

Táto príručka vysvetľuje ovládanie navigačného/multimediálneho systému.
Prečítajte si túto príručku pozorne, aby ste zaistili správne používanie systému.
Príručku majte stále k dispozícii vo vozidle.

Snímky obrazoviek v tomto dokumente a aktuálne obrazovky navigačného/multi-
mediálneho systému sa líšia v závislosti na tom, či funkcie a/alebo dohoda exis-
tovali a mapové údaje boli dostupné v okamihu výroby tohto dokumentu.

Uvedomte si, že obsah tejto príručky sa v niektorých prípadoch môže líšiť od
navigačného/multimediálneho systému, napr., keď je software systému aktua-
lizovaný.

Navigačný systém je jedným z technicky najpokročilejších automobilových do-
plnkov, aký bol kedy vyvinutý. Systém prijíma satelitné signály z globálneho lo-
kalizačného systému (GPS) riadeného ministerstvom obrany USA. Použitím
týchto signálov a ďalších snímačov vozidla dokáže systém určiť vašu súčasnú
polohu a pomôcť vám pri vyhľadaní požadovaného cieľa.

Navigačný systém je určený pre voľbu vhodných trás z vašej súčasnej štarto-
vacej polohy do cieľa. Systém je tiež určený na to, aby vás efektívne nasmero-
val do vám neznámeho cieľa. Systém bol vyvinutý spoločnosťou "Harman
International" použitím máp "HERE". Vypočítané trasy nemusia byť najkratšie,
ani bez dopravných obmedzení. Použitie vašej vlastnej znalosti oblasti alebo
"skratiek" môže byť niekedy rýchlejšie, ako použitie vypočítaných trás.

Databáza navigačného systému obsahuje kategórie bodov záujmu, aby ste
mohli ľahko zvoliť ciele, ako sú napríklad reštaurácie a hotely. Ak cieľ nie je
v tejto databáze, môžete zadať adresu ulice alebo hlavnú križovatku blízko cie-
ľa a systém vás navedie na toto miesto.

Systém poskytuje obrazovú mapu, aj hlasové inštrukcie. Hlasové inštrukcie
budú oznamovať pri blížiacej sa križovatke zostávajúcu vzdialenosť a smer od-
bočenia. Tieto hlasové inštrukcie vám pomôžu sústrediť sa na riadenie vozidla
a sú načasované tak, aby vám poskytli dostatok času k nevyhnutným ma-
névrom, zmene jazdného pruhu alebo spomaleniu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že všetky súčasné navigačné systémy majú ur-
čité obmedzenia, ktoré môžu ovplyvniť ich správnu funkciu. Presnosť určenia
polohy vozidla závisí na stave satelitu, konfigurácii cestnej siete, stave vozidla
a na ďalších okolnostiach. Ďalšie informácie o obmedzeniach systému - viď
strana 238.

PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA NAVIGAČNÉHO A MULTIMEDIÁLNEHO 
SYSTÉMU

NAVIGAČNÝ SYSTÉM
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Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré položky v tejto príručke, vyžadujúce
zvláštnu pozornosť, označené nasledujúcim spôsobom.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O TEJTO PRÍRUČKE

VÝSTRAHA

● Toto je varovanie pred čímkoľvek, čo môže spôsobiť poranenie osôb, ak je varovanie ig-
norované. Ste informovaní o tom, čo musíte alebo nesmiete urobiť, aby ste znížili nebez-
pečenstvo zranenia, ktoré hrozí vám a iným osobám.

UPOZORNENIE

● Toto je varovanie pred čímkoľvek, čo by mohlo spôsobiť poškodenie vozidla alebo jeho
vybavenia, ak je varovanie ignorované. Ste informovaní o tom, čo musíte alebo nesmiete
urobiť, aby ste sa vyvarovali alebo znížili nebezpečenstvo poškodenia vášho vozidla
a jeho vybavenia.

SYMBOLY POUŽITÉ V ILUSTRÁCIÁCH

Bezpečnostný symbol

Symbol preškrtnutého kruhu znamená: "Nie", "Toto nerobte" alebo "Ne-
dopustite, aby sa toto stalo".

Šípky označujúce činnosti

Označuje činnosť (stlačenie, otočenie, atď.)
potrebnú na ovládanie spínačov a iných za-
riadení.
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AKO ČÍTAŤ TÚTO PRÍRUČKU

Č. Názov Popis

Popisy činností Je vysvetlený popis činnosti.

Hlavné činnosti Sú vysvetlené jednotlivé kroky činnosti.

Súvisiace činnosti Sú popísané doplnkové činnosti hlavnej činnosti.

Informácie Sú popísané užitočné informácie pre užívateľa.
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Aby bolo používanie tohto systému čo naj-
bezpečnejšie, dodržujte všetky dole uve-
dené bezpečnostné pokyny.

Tento systém slúži ako pomôcka pre do-
siahnutie cieľa, ak je správne používaný.
Vodič je výhradne zodpovedný za bezpeč-
né ovládanie vozidla a za bezpečnosť os-
tatných spolucestujúcich.

Nepoužívajte žiadnu funkciu tohto systé-
mu v takom rozsahu, ktorý by odpútaval
vašu pozornosť a bránil tak bezpečnej jaz-
de. Najvyššou prioritou pri jazde by vždy
malo byť bezpečné ovládanie vozidla. Pri
jazde dodržujte všetky dopravné predpisy. 

Skôr ako tento systém použijete pri jazde,
naučte sa s ním zaobchádzať a dôkladne
sa zoznámte s jeho funkciami. Prečítajte si
celú príručku, aby ste systému plne porozu-
meli. Nedovoľte používanie systému niko-
mu, kto si príručku neprečítal a neporozumel
pokynom uvedeným v tejto príručke.

Z dôvodu vyššej bezpečnosti môžu byť nie-
ktoré funkcie počas jazdy nefunkčné. Ne-
dostupné obrazovkové tlačidlá sú tlmené.

Počas jazdy sa čo najviac sústreďte na
hlasové inštrukcie a na obrazovku sa po-
zrite len krátko a iba vtedy, keď je to bez-
pečné. Nespoliehajte sa však výlučne na
hlasovú navigáciu. Používajte ju iba ako
informačnú. Ak sa systému nepodarí pres-
ne určiť vašu súčasnú polohu, môže sa
stať, že hlasové pokyny budú chybné, prí-
du neskoro alebo sa neozvú vôbec.

Údaje v systéme môžu byť občas neúplné.
Stav vozovky, vrátane obmedzení pre-
mávky (zákaz odbočenia doľava, uzatvo-
renie cesty, atď.) sa často mení. Preto,
skôr ako pokyn podľa hlasovej navigácie
realizujete, pozrite sa, či tak môžete urobiť
bezpečne a bez porušenia dopravných
predpisov.

Tento systém vás nemôže upozorniť na
také veci, ako je bezpečnosť oblasti, stav
vozoviek a dostupnosť asistenčných slu-
žieb pre motoristov. Ak nemáte istotu, či je
prejazd danou oblasťou bezpečný, nejaz-
dite do nej. Tento systém za žiadnych
okolností nenahradzuje osobný úsudok
vodiča.

Tento systém používajte iba v lokalitách,
kde to zákon umožňuje.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
(Toyota Touch 2 s Go)

VÝSTRAHA

● Ak ovládate navigačný systém počas
jazdy, buďte mimoriadne opatrní. 
Nedostatočná pozornosť venovaná ria-
deniu vozidla, premávke na ceste alebo
klimatickým podmienkam môže spôso-
biť nehodu.

● Pri jazde dodržujte všetky dopravné
predpisy a prispôsobujte jazdu stavu vo-
zovky. Ak sa zmenilo dopravné značenie
na ceste, navigácia trasy nemusí mať
aktuálne informácie, napr. smer jed-
nosmernej ulice.
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Aby bolo používanie tohto systému čo naj-
bezpečnejšie, dodržujte všetky dole uve-
dené bezpečnostné pokyny.

Nepoužívajte žiadnu funkciu tohto systé-
mu v takom rozsahu, ktorý by odpútaval
vašu pozornosť a bránil tak bezpečnej jaz-
de. Najvyššou prioritou pri jazde by vždy
malo byť bezpečné ovládanie vozidla. Pri
jazde dodržujte všetky dopravné predpisy. 

Skôr ako tento systém použijete pri jazde,
naučte sa s ním zaobchádzať a dôkladne
sa zoznámte s jeho funkciami. Prečítajte si
celú príručku, aby ste systému plne porozu-
meli. Nedovoľte používanie systému niko-
mu, kto si príručku neprečítal a neporozumel
pokynom uvedeným v tejto príručke.

Z dôvodu vyššej bezpečnosti môžu byť nie-
ktoré funkcie počas jazdy nefunkčné. Ne-
dostupné obrazovkové tlačidlá sú tlmené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
(Toyota Touch 2)

VÝSTRAHA

● Ak ovládate multimediálny systém po-
čas jazdy, buďte mimoriadne opatrní.
Nedostatočná pozornosť venovaná ria-
deniu vozidla, premávke na ceste alebo
klimatickým podmienkam môže spôso-
biť nehodu.
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1. OVLÁDANIE A FUNKCIE

1. PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV

Č. Funkcia Strana

Dotknite sa pre ovládanie zvolených funkcií. 15

Vložte disk do tejto štrbiny. Ihneď sa zapne prehrávač CD. 24

Stlačte pre prístup k audiosystému. Audiosystém sa zapne v naposledy 
použitom režime.

2223

Pre vyhľadanie rádiovej stanice smerom hore alebo dolu, alebo pre 
prístup na požadovanú skladbu alebo súbor, stlačte tlačidlo " " alebo 
" ".

26, 32, 38, 
43, 51

Iba Toyota Touch 2 s Go: Stlačte pre prístup k navigačnému systému.
Pri každom stlačení tlačidla sa obrazovka prepína medzi obrazovkou 
s mapou a obrazovkou menu navigácie.

191
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Stlačte pre prístup k systému Bluetooth® hands-free a aplikáciám.
Pri každom stlačení tlačidla sa obrazovka prepína medzi obrazovkou 
menu telefónu a obrazovkou menu Toyota online.

69, 99, 241

Stlačte pre zobrazenie obrazovky spotreby paliva.
"Príručka 

pre 
užívateľa"

Stlačte pre prispôsobenie nastavenia funkcií. 131

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť. 22

Stlačte pre zapnutie a vypnutie navigačného/multimediálneho systému. 22

Stlačte pre vysunutie disku. 24

INFORMÁCIA

● Nasledujúce funkcie navigačného/multimediálneho systému majú väzbu na multiinfor-
mačný displej* v prístrojovej doske.
• Navigácia
• Audio
• Telefón
atď.
Tieto funkcie môžu byť ovládané použitím ovládacích spínačov multiinformačného disple-
ja na volante. Podrobnosti - viď "Príručka pre užívateľa".
*: Ak je vo výbave

Č. Funkcia Strana
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1. OVLÁDANIE A FUNKCIE

2. KAPACITNÉ DOTYKOVÉ SPÍNAČE

■ZAOBCHÁDZANIE S OVLÁDACÍM
PANELOM

 Ak je ovládacia časť zašpinená alebo na
nej zostáva tekutina, môže dôjsť k ne-
správnemu ovládaniu alebo nemusí dôjsť
k odozve.

 Ak ovládacia časť prijíma elektromagne-
tické vlny, môže dôjsť k nesprávnemu
ovládaniu alebo nemusí dôjsť k odozve.

 Ak pri ovládaní nosíte rukavice, nemusí
dôjsť k odozve.

 Ak systém ovládate použitím nechtov, ne-
musí dôjsť k odozve.

 Ak systém ovládate použitím dotykového
pera, nemusí dôjsť k odozve.

 Ak sa pri ovládaní dotknete ovládacej čas-
ti dlaňou, môže dôjsť k nesprávnemu ovlá-
daniu.

 Ak sa dotknete ovládacej časti dlaňou,
môže dôjsť k nesprávnemu ovládaniu.

 Ak je ovládanie vykonané rýchlo, nemusí
dôjsť k odozve.

Ovládací panel používa kapacitné do-
tykové senzory

 Citlivosť senzora dotykového kapacitné-
ho spínača je možné upraviť. (S. 134)

V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť
k nesprávnemu ovládaniu alebo nemu-
sí dôjsť k odozve.

INFORMÁCIA

● Tlačidlá nemusia reagovať, ak sa ich do-
tknete ihneď po zapnutí systému. (Ak sa
tlačidla dotknete ihneď po zapnutí systé-
mu a ono nereaguje, počkajte krátku
chvíľu, až sa činnosť vráti do normálne-
ho stavu.)
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3. OVLÁDANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

Tento systém sa ovláda hlavne pomo-
cou obrazovkových tlačidiel.

Keď sa dotknete obrazovkového tla-
čidla, ozve sa pípnutie. (Nastavenie
zvuku pípania S. 134)

UPOZORNENIE

● Aby ste zabránili poškodeniu obrazovky,
zľahka sa dotýkajte obrazovkových tlači-
diel prstom.

● Pre dotyk tlačidiel na obrazovke nepou-
žívajte iné predmety, ako váš prst.

● Odtlačky prstov zotrite pomocou han-
dričky na čistenie skla. Nepoužívajte
chemické čistiace prostriedky na čiste-
nie obrazovky, pretože tie by mohli doty-
kovú obrazovku poškodiť.

● Aby ste zabránili vybitiu akumulátora,
nenechávajte systém zapnutý dlhšie ako
je nutné, keď nebeží motor.

INFORMÁCIA

● Ak systém nereaguje na dotyk obrazov-
kového tlačidla, dajte prst z obrazovky
preč a potom sa tlačidla dotknite znova.

● Tlmené obrazovkové tlačidlá nemôžu byť
ovládané.

● Keď je displej studený, môže byť zobra-
zený pohľad tmavší a pohyblivé obrázky
môžu byť mierne deformované.

● Pri extrémne chladných podmienkach
sa nemusí zobraziť obraz a údaje vlože-
né užívateľom môžu byť vymazané. Tiež
obrazovkové tlačidlá môžu mať pomal-
šiu reakciu pri stlačení ako obvykle.

● Keď sa dívate na obrazovku cez polari-
zované materiály, ako sú napríklad pola-
rizované slnečné okuliare, obrazovka
môže byť tmavá a zle viditeľná. Ak sa
tak stane, dívajte sa na obrazovku z rôz-
nych uhlov, upravte nastavenie obrazov-
ky (S. 137), alebo dajte dolu vaše
slnečné okuliare.

● Pre návrat na predchádzajúcu obrazov-

ku zvoľte .
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1. OVLÁDANIE A FUNKCIE

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

GESTÁ NA DOTYKOVEJ OBRAZOVKE

Ovládanie je vykonávané dotykom dotykovej obrazovky priamo vašim prstom.

Spôsob ovládania Popis Hlavné použitie 

Klepnutie 
Rýchlo sa raz dotknite 
a uvoľnite.

Voľba položky na obrazovke.

Ťahanie*
Dotknite sa obrazovky 
prstom a posuňte obra-
zovku do požadovanej 
polohy.

 Posúvanie zoznamov
 Posúvanie obrazovky mapou 

(Toyota Touch 2 s Go)

Švih*
Rýchlo posuňte obrazov-
ku švihnutím prstu.

Posun na nasledujúcu/predchádza-
júcu obrazovku

*: Hore uvedené činnosti nemusia byť vykonateľné na všetkých obrazovkách.

INFORMÁCIA

● Ovládanie švihom nemusí byť hladko vykonateľné vo vysokých nadmorských výškach.
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1. OVLÁDANIE A FUNKCIE

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

Z
Á

K
L

A
D

N
É

 Č
IN

N
O

S
T

I

1

1 Pre zadávanie písmen alebo čísiel voľ-
te priamo klávesy.

2 Zvoľte "OK".

OVLÁDANIE ZADÁVACEJ 
OBRAZOVKY

Keď vyhľadávate meno, môžete zadá-
vať písmená, čísla atď., pomocou ob-
razovky.

ZADÁVANIE PÍSMEN A ČÍSIEL

Č. Funkcia

 Zvoľte pre vymazanie jedného pís-
mena. 

 Zvoľte a držte pre pokračovanie 
mazania písmen.

Zvoľte pre zadanie symbolov.

Zvoľte pre voľbu malých písmen ale-
bo veľkých písmen.

Zvoľte pre zmenu typu klávesnice.

INFORMÁCIA

● Keď je zadaný znak, objaví sa nápoveda
zobrazujúca možnú zhodu pre slovo,
ktoré má byť vyhľadané.

● Aktuálne nedostupné obrazovkové tla-
čidlá budú tlmené.

● Keď je údaj príliš dlhý na to, aby mohol
byť zobrazený v zadávacom poli, posled-
ná časť zadávaného textu bude zobraze-
ná s počiatočnou časťou zobrazenou ako
"...".

● V nasledujúcich situáciách sa režim za-
dávania automaticky prepne medzi za-
dávaním veľkých a malých písmen.
• Keď je rozloženie klávesnice prepnuté

na zadávanie veľkých písmen, rozlože-
nie klávesnice sa po zadaní jedného
písmena automaticky prepne späť do
režimu zadávania malých písmen.

• Keď je zadané "/", "&", "." alebo "(" ,
rozloženie klávesnice bude automatic-
ky prepnuté na zadávanie veľkých pís-
men.

• Keď sú vymazané všetky znaky, rozlo-
ženie klávesnice bude automaticky
prepnuté na zadávanie veľkých pís-
men.
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1. OVLÁDANIE A FUNKCIE
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1 Zadajte písmená.

 Ak je ponúkaný text zobrazený v zadáva-
com poli ten, ktorý požadujete, zvoľte
"OK".

 Voľbou  sa zobrazí zoznam
ponúkaných textov. Zobrazí sa počet
zhodných položiek.

 Zoznam sa zobrazí automaticky, ak je po-
čet zhodných údajov 5 alebo menej.

2 Zvoľte požadovanú položku.

 Strany môžu byť tiež zmenené voľbou po-
žadovaného bodu na posúvacom poli.

ZADÁVANIE ZO ZOZNAMU 
ZHODNÝCH POLOŽIEK

Na niektorých obrazovkách sa zobrazí
zoznam ponúkaných textov alebo slov
založený na zadaných písmenách.
Môžete zvoliť a zadať požadovanú po-
ložku.

OVLÁDANIE OBRAZOVKY 
ZOZNAMU

Keď je zobrazený zoznam, použite prí-
slušné obrazovkové tlačidlo, aby ste
zoznam posunuli.

Č. Funkcia

Zvoľte pre posun obrazovky hore 
a dolu.

Označuje polohu zobrazenej obra-
zovky. Dotknite sa a potiahnite pre 
posun obrazovky hore a dolu.
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1 Zvoľte jedno z obrazovkových tlačidiel
znakov.

 Pri každej voľbe rovnakého obrazovkové-
ho tlačidla znakov sa bude zobrazovať zo-
znam začínajúci nasledujúcim znakom.

TLAČIDLÁ PRESKOČENIA NA 
ZNAK V ZOZNAME

Niektoré zoznamy obsahujú obrazov-
kové tlačidlá znakov, "A-C", "D-F"
atď., umožňujúce priamy skok na úda-
je zoznamu, ktoré začínajú rovnakým
písmenom, ako obrazovkové tlačidlo
znakov.
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1. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

■CERTIFIKÁCIA Tlačidlo napájania: Stlačte pre zapnutie
a vypnutie audiosystému. Systém sa zap-
ne v naposledy použitom režime. Stlačte
a držte pre reštartovanie audiosystému.

Tlačidlo "VOL": Stlačte "+" alebo "-", aby
ste nastavili hlasitosť.

Tlačidlo "MEDIA": Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie obrazovkových tlačidiel pre
audiosystém.

Táto kapitola popisuje niektoré zo zák-
ladných funkcií audiosystému. Niekto-
ré informácie sa nemusia týkať vášho
systému.

Audiosystém funguje, keď je systém
zapnutý.

UPOZORNENIE

● Aby ste zabránili vybitiu akumulátora,
nenechávajte audiosystém zapnutý dlh-
šie ako je nutné, keď nebeží motor.

VÝSTRAHA:
TENTO VÝROBOK JE VÝROBOK
S LASEROM TRIEDY I. VYKONÁVA-
NIE OVLÁDANIA, ÚPRAV ČI POSTU-
POV, KTORÉ TU NIE SÚ UVEDENÉ,
MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VYSTA-
VENIE NEBEZPEČNÉMU ŽIARENIU.
NEOTVÁRAJTE KRYTY A NEOPRA-
VUJTE HO SAMI. S OPRAVOU SA OB-
RÁŤTE NA KVALIFIKOVANÉ OSOBY.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE 
AUDIOSYSTÉMU

INFORMÁCIA

● Ak je hlasitosť upravovaná, keď je hudba
pozastavená alebo stlmená, pauza alebo
stlmenie bude zrušené.
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1 Stlačte tlačidlo "MEDIA".

 Audiosystém sa zapne v naposledy použi-
tom režime.

2 Zvoľte  alebo stlačte znova tla-
čidlo "MEDIA".

3 Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

VOĽBA ZDROJA ZVUKU

INFORMÁCIA

● Tlmené obrazovkové tlačidlá nemôžu byť
ovládané.
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1. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI
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1 Vložte disk popísanou stranou smerom
hore.

 Keď je disk správne vložený do štrbiny,
prehrávač CD začne automaticky prehrá-
vať od prvej skladby alebo prvej skladby
z prvej zložky na disku.

1 Stlačte tlačidlo .

 Disk sa vysunie.

1 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

2 Pripojte zariadenie.

VLOŽENIE ALEBO 
VYSUNUTIE DISKU

VLOŽENIE DISKU

INFORMÁCIA

● Ak je popísaná strana smerom dolu, na
obrazovke sa objaví "Disc error oc-
curred" (Chyba disku).

UPOZORNENIE

● Nikdy neskúšajte rozoberať alebo na-
mazať žiadnu časť prehrávača CD. Ne-
vkladajte do štrbiny nič iného, ako disky.

VYSUNUTIE DISKU

ZÁSUVKA USB/AUX
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1. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

A
U

D
IO

S
Y

S
T

É
M

2

 Ak je pripojený USB rozbočovač, môžu
byť súčasne pripojené dve zariadenia.

 Aj keď je použitý USB rozbočovač pre pri-
pojenie viac ako dvoch USB zariadení,
budú rozpoznané iba prvé dve pripojené
zariadenia.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.
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2. OVLÁDANIE RÁDIA

1. AM/FM RÁDIO

■OVLÁDACÍ PANEL

PREHĽAD

Zvoľte "AM" alebo "FM" na obrazovke voľby zdroja zvuku (S. 23).
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■OVLÁDACIA OBRAZOVKA

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go
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2. OVLÁDANIE RÁDIA
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Č. Funkcia

Stlačte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Obrazovka ladenia predvolieb: Stlačte pre posun predvolených staníc hore/dolu.
 Obrazovka zoznamu staníc: Stlačte pre posun zoznamom staníc hore/dolu. 
 Obrazovka manuálneho ladenia: Stlačte pre vyhľadávanie stanice hore/dolu.

Zvoľte pre nastavenie zvuku. (S. 139)

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť.

Stlačte pre zapnutie/vypnutie audiosystému.

Zvoľte pre naladenie predvolených staníc.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky možností rádia. (FM)

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky manuálneho ladenia.

Zvoľte pre zobrazenie zoznamu staníc. (FM)

Zvoľte pre zobrazenie predvolených staníc.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

INFORMÁCIA

● Rádio sa automaticky prepne na stereo príjem, keď prijíma stereofónne vysielanie.
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1 Zvoľte "Favourites" (Prednastavenia).

2 Nalaďte požadovanú stanicu.

3 Zvoľte jedno z tlačidiel voľby staníc
(1-6), a držte ho, až budete počuť píp-
nutie.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

 Frekvencia (AM/FM) alebo názov (FM)
stanice sa zobrazí na obrazovkovom tla-
čidle.

 Pre zmenu predvolenej stanice na inú po-
stupujte rovnakým spôsobom.

1 Zvoľte "Manual" (Manuál).

2 Nalaďte požadovanú stanicu.

PREDVOLENIE STANICE MANUÁLNE LADENIE

Č. Funkcia

 Zvoľte pre vyhľadávanie stanice 
hore/dolu.

 Zvoľte a držte pre plynulé vyhľadá-
vanie staníc.

 Zvoľte pre prechádzanie frekven-
ciami hore/dolu.

 Zvoľte a držte pre plynulé vyhľadá-
vanie frekvencií.

Je možné chytiť a pustiť ukazovateľ 
posunutím vášho prstu na obrazovke 
(v oblasti, kde je vidieť ukazovateľ). 
Je tiež možné premiestniť ukazovateľ 
jednoduchou voľbou na frekvenčnom 
pásme.
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Režim VYPNUTÉ: Pre prepnutie na stani-
cu v rámci rovnakej RDS siete; vhodné pre
sledovanie príslušných staníc v rozsiah-
lom regióne.

Režim ZAPNUTÉ: Pre prepnutie na vysie-
laciu stanicu v rámci rovnakej lokálnej
programovej siete.

1 Keď rádio vyhľadá stanicu TP, na obra-
zovke sa zobrazí vyskakovacie hláse-
nie.

2 Zvoľte "Continue" (Pokračovať).

■HLASITOSŤ DOPRAVNÉHO HLÁ-
SENIA

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

V závislosti na dostupnosti infraštruk-
túry RDS nemusí táto služba fungovať.

FUNKCIA AF (ALTERNATÍVNA 
FREKVENCIA)

Ak sa aktuálny príjem zhoršuje, je au-
tomaticky zvolená stanica poskytujúca
dobrý príjem.

ZMENA REGIONÁLNEHO 
KÓDU

FUNKCIA TA 
(DOPRAVNÉ HLÁSENIE)

V okamihu zahájenia vysielania do-
pravných informácií tuner automaticky
vyhľadá stanicu, ktorá pravidelne vy-
siela dopravné informácie, a túto stani-
cu začne prijímať.

INFORMÁCIA

● Keď je TA nastavené na zapnuté
(S. 31), rádio začne vyhľadávať
stanicu TP.

● Keď program skončí, obnoví sa pôvod-
ná činnosť.

Hlasitosť pri príjme dopravného hláse-
nia je uložená do pamäte.
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1 Zobrazte obrazovku ovládania FM rá-
dia. (S. 26)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte tlačidlo, ktoré má byť nastavené.

MOŽNOSTI RÁDIA

MOŽNOSTI FM RÁDIA

Č. Funkcia

Zvoľte pre voľbu "By broadcaster" 
(Podľa vysielača) alebo "Alphabetical" 
(Podľa abecedy) pre poradie zozna-
mu staníc.

V okamihu zahájenia vysielania do-
pravných informácií tuner automatic-
ky vyhľadá stanicu, ktorá pravidelne 
vysiela dopravné informácie, a túto 
stanicu začne prijímať.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie automa-
tickej voľby stanice poskytujúcej dob-
rý príjem, ak sa aktuálny príjem 
zhorší.

Zvoľte pre prepnutie na vysielaciu sta-
nicu v rámci rovnakej lokálnej progra-
movej siete.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie textovej 
funkcie FM rádia.

INFORMÁCIA

● Aktuálne nastavenie každej položky je
zobrazené vedľa nej.
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3. OVLÁDANIE MÉDIÍ

1. CD

■OVLÁDACÍ PANEL

PREHĽAD

Obrazovku ovládania CD môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi: 

Vloženie disku (S. 24)

Voľba "CD" na obrazovke voľby zdroja zvuku (S. 23).
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■OVLÁDACIA OBRAZOVKA

Audio CD

MP3/WMA/AAC disk
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Č. Funkcia

Štrbina pre disk

Stlačte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Stlačte pre voľbu skladby.
 Stlačte a držte pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Zvoľte pre nastavenie zvuku. (S. 139)

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť.

Stlačte pre zapnutie/vypnutie audiosystému.

Stlačte pre vysunutie disku.

Ukazuje priebeh

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky možností audio CD, MP3/WMA/AAC disku.

 Audio CD: Zvoľte pre zobrazenie zoznamu skladieb.
 MP3/WMA/AAC disk: Zvoľte pre zobrazenie zoznamu zložiek.

Zvoľte pre nastavenie náhodného prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania prehrávania.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja médií.

Zvoľte pre prehrávanie/pozastavenie.

INFORMÁCIA

● Ak disk obsahuje CD-DA súbory a MP3/WMA/AAC súbory, môžu byť prehrané iba CD-DA
súbory.

● Ak je vložený disk CD-TEXT, zobrazí sa titul disku a skladby.
● Ak disk neobsahuje žiadny CD-TEXT, na obrazovke sa zobrazí iba číslo skladby.
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1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-

sledovne:
• opakovať skladbu  vypnuté

1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-

sledovne:
• náhodne  vypnuté

1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-

sledovne:
• opakovanie skladby  opakovanie zložky
 vypnuté

PREHRÁVANIE AUDIO CD

OPAKOVANIE

Aktuálne počúvaná skladba môže byť
zopakovaná.

NÁHODNÉ PORADIE

Skladby môžu byť volené automaticky
a náhodne.

PREHRÁVANIE 
MP3/WMA/AAC DISKU

OPAKOVANIE

Aktuálne počúvaná skladba alebo zlož-
ka môžu byť zopakované.
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1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-

sledovne:
• náhodne vypnuté

1 Zobrazte obrazovku ovládania CD.
(S. 32)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte tlačidlo, ktoré má byť nastavené.

NÁHODNÉ PORADIE

Skladby môžu byť volené automaticky
a náhodne.

MOŽNOSTI AUDIO CD ALEBO 
MP3/WMA/AAC DISKU
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Č. Funkcia

 Audio CD: Zvoľte pre zobraze-
nie zoznamu skladieb.

 MP3/WMA/AAC disk: Zvoľte 
pre zobrazenie zoznamu zlo-
žiek.

Zvoľte pre obnovenie prehrávania 
skladieb od začiatku zoznamu 
skladieb, keď je dokončené pre-
hrávanie poslednej skladby na 
zozname.

Zvoľte pre nastavenie náhodného 
prehrávania skladieb.

Zvoľte pre nastavenie opakova-
nia prehrávania skladby.

*1 Zvoľte pre nastavenie opakova-
nia prehrávania zložky.

*1,2 Zvoľte pre nastavenie náhodného 
prehrávania a opakovania zložky.

*1: Iba MP3/WMA/AAC disk
*2: Iba Toyota Touch 2 s Go
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3. OVLÁDANIE MÉDIÍ

2. USB PAMÄŤ

■OVLÁDACÍ PANEL

PREHĽAD

Obrazovku ovládania USB pamäte môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi: 

Pripojenie USB pamäte (S. 24)

Voľba "USB" na obrazovke voľby zdroja zvuku (S. 23).
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■OVLÁDACIA OBRAZOVKA
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Č. Funkcia

Stlačte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Stlačte pre voľbu skladby.
 Stlačte a držte pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Zvoľte pre nastavenie zvuku. (S. 139)

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť.

Stlačte pre zapnutie/vypnutie audiosystému.

Ukazuje priebeh.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky možností USB.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby možností prezerania a potom zvoľte požadovanú 
položku.

Zvoľte pre nastavenie náhodného prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania prehrávania. 

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Zobrazenie obalu albumu.
 Zvoľte pre zobrazenie zoznamu skladieb.

Zvoľte pre prepnutie medzi "USB1" a "USB2", keď sú pripojené 2 zariadenia USB pamäte.

Zvoľte pre prehrávanie/pozastavenie.
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VÝSTRAHA

● Neovládajte ovládacie prvky prehrávača alebo nepripájajte USB pamäť počas jazdy.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariadenia, ktoré je pripojené k systému, nemusí ísť úplne
zatvoriť príručná schránka. V tom prípade nezatvárajte príručnú schránku násilím, preto-
že by to mohlo poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

● Nenechávajte prenosný prehrávač vo vozidle. Najmä vysoké teploty vo vnútri vozidla
môžu prenosný prehrávač poškodiť.

● Nestláčajte alebo nevyvíjajte nadbytočný tlak na prenosný prehrávač pri jeho pripájaní,
pretože tým môžete poškodiť prenosný prehrávač alebo jeho konektor.

● Do tejto zásuvky nezasúvajte cudzie predmety, pretože tým môžete poškodiť prenosný
prehrávač alebo jeho konektor.

INFORMÁCIA

● Iba Toyota Touch 2 s Go: Tento systém podporuje zariadenia MTP.
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1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-
sledovne:
• opakovať skladbu  vypnuté

1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-
sledovne:
• náhodne  vypnuté

1 Zobrazte obrazovku ovládania USB
pamäte. (S. 38)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte tlačidlo, ktoré má byť nastavené.

PREHRÁVANIE USB PAMÄTE

OPAKOVANIE

Aktuálne počúvaná skladba bude zo-
pakovaná.

NÁHODNÉ PORADIE

Skladby budú volené automaticky a ná-
hodne.

MOŽNOSTI USB PAMÄTE

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie zoznamu skla-
dieb.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľ-
by možností prezerania a potom zvoľ-
te požadovanú položku.

Zvoľte pre obnovenie prehrávania 
skladieb od začiatku zoznamu skla-
dieb, keď je dokončené prehrávanie 
poslednej skladby na zozname.

Zvoľte pre nastavenie náhodného 
prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania 
prehrávania skladby.
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3. iPod

■OVLÁDACÍ PANEL

PREHĽAD

Obrazovku ovládania iPodu môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi: 

Pripojenie iPodu (S. 24)

Voľba "iPod" na obrazovke voľby zdroja zvuku (S. 23).
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■OVLÁDACIA OBRAZOVKA
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Č. Funkcia

Stlačte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Stlačte pre voľbu skladby. 
 Stlačte a držte pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Zvoľte pre nastavenie zvuku. (S. 139)

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť.

Stlačte pre zapnutie/vypnutie audiosystému.

Ukazuje priebeh.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky možností iPod audio.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby možností prezerania a potom zvoľte požadovanú 
položku.

Zvoľte pre nastavenie náhodného prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania prehrávania.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Zobrazenie obalu albumu.
 Zvoľte pre zobrazenie zoznamu skladieb.

Zvoľte pre prepnutie medzi "iPod1" a "iPod2", keď sú pripojené 2 iPody.

Zvoľte pre prehrávanie/pozastavenie.
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VÝSTRAHA

● Neovládajte ovládacie prvky prehrávača alebo nepripájajte iPod počas jazdy.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariadenia, ktoré je pripojené k systému, nemusí ísť úplne
zatvoriť príručná schránka. V tom prípade nezatvárajte príručnú schránku násilím, preto-
že by to mohlo poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

● Nenechávajte prenosný prehrávač vo vozidle. Najmä vysoké teploty vo vnútri vozidla
môžu prenosný prehrávač poškodiť.

● Nestláčajte alebo nevyvíjajte nadbytočný tlak na prenosný prehrávač pri jeho pripájaní,
pretože tým môžete poškodiť prenosný prehrávač alebo jeho konektor.

● Do tejto zásuvky nezasúvajte cudzie predmety, pretože tým môžete poškodiť prenosný
prehrávač alebo jeho konektor.

INFORMÁCIA

● Keď je iPod pripojený použitím originálneho iPod kábla, iPod zaháji dobíjanie svojej baté-
rie.

● V závislosti na iPode a skladbách v iPode sa môže zobrazovať obal albumu iPodu. Kým
sa zobrazí obal albumu iPodu, môže to chvíľu trvať, a iPod nemusí byť možné ovládať,
keď prebieha zobrazovanie obalu albumu. Je možné zobraziť iba taký obal albumu
iPodu, ktorý je uložený vo formáte JPEG.

● Keď je pripojený iPod a zdroj zvuku je prepnutý do režimu iPodu, iPod začne prehrávať
z rovnakého miesta, v ktorom bol naposledy použitý.

● V závislosti na iPode, ktorý je pripojený do systému, určité funkcie nemusia byť dostupné.
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1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-
sledovne:
• opakovať skladbu  vypnuté

1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-
sledovne:
• náhodne  vypnuté

1 Zobrazte obrazovku ovládania iPodu.
(S. 43)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte tlačidlo, ktoré má byť nastavené.

iPod AUDIO

OPAKOVANIE

Aktuálne počúvaná skladba bude zo-
pakovaná.

NÁHODNÉ PORADIE

Skladby budú volené automaticky a ná-
hodne.

MOŽNOSTI iPod AUDIO

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie zoznamu skla-
dieb.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľ-
by možností prezerania a potom zvoľ-
te požadovanú položku.

Zvoľte pre obnovenie prehrávania 
skladieb od začiatku zoznamu skla-
dieb, keď je dokončené prehrávanie 
poslednej skladby na zozname.

Zvoľte pre nastavenie náhodného 
prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania 
prehrávania skladby.
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3. OVLÁDANIE MÉDIÍ

4. AUX

■OVLÁDACÍ PANEL

PREHĽAD

Obrazovku ovládania AUX môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:

Pripojenie zariadenia do zásuvky AUX (S. 24)

Voľba "AUX" na obrazovke voľby zdroja zvuku (S. 23).
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■OVLÁDACIA OBRAZOVKA

Č. Funkcia

Stlačte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

Zvoľte pre nastavenie zvuku. (S. 139)

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť.

Stlačte pre zapnutie/vypnutie audiosystému.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.
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VÝSTRAHA

● Nepripájajte prenosné audio zariadenie alebo neovládajte ovládacie prvky počas jazdy.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariadenia, ktoré je pripojené k systému, nemusí ísť úplne
zatvoriť príručná schránka. V tom prípade nezatvárajte príručnú schránku násilím, preto-
že by to mohlo poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

● Nenechávajte prenosné audio zariadenie vo vozidle. Vo vnútri vozidla môže byť vysoká
teplota, a to môže spôsobiť poškodenie prehrávača.

● Nestláčajte alebo nevyvíjajte nadbytočný tlak na prenosné audio zariadenie pri jeho pri-
pájaní, pretože tým môžete poškodiť prenosné audio zariadenie alebo jeho konektor.

● Do zásuvky nezasúvajte cudzie predmety, pretože tým môžete poškodiť prenosné audio
zariadenie alebo jeho konektor.
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5. Bluetooth® AUDIO

■OVLÁDACÍ PANEL

Systém Bluetooth® audio umožňuje užívateľom počúvať hudbu prehrávanú z pre-
nosného prehrávača cez reproduktory vozidla pomocou bezdrôtovej komunikácie.

Tento audiosystém podporuje Bluetooth®, bezdrôtový dátový systém schopný pre-
hrávať hudbu z prenosných zariadení bez káblov. Ak zariadenie nepodporuje Blue-

tooth®, systém Bluetooth® audio nebude fungovať.

V závislosti na type pripojeného prenosného prehrávača nemusia byť niektoré
funkcie dostupné a/alebo obrazovka môže vypadať inak, než ako je uvedené v tejto
príručke.

PREHĽAD

Obrazovku ovládania Bluetooth® audio môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi.

Pripojenie zariadenia Bluetooth® audio (S. 55)

Voľba "Bluetooth*" na obrazovke voľby zdroja zvuku (S. 23).

*: Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastnená Bluetooth SIG, Inc.
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Č. Funkcia

Stlačte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

 Stlačte pre voľbu skladby.
 Stlačte a držte pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Zvoľte pre nastavenie zvuku. (S. 139)

Stlačte "+" alebo "-", aby ste nastavili hlasitosť.

Stlačte pre zapnutie/vypnutie audiosystému.

Ukazuje priebeh.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky možností Bluetooth® audio.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby možností prezerania a potom zvoľte požadovanú 
položku.

Zvoľte pre nastavenie náhodného prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania prehrávania.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľby zdroja zvuku.

Zvoľte pre prehrávanie/pozastavenie.
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VÝSTRAHA

● Neovládajte ovládacie prvky prehrávača alebo sa nepripájajte k systému Bluetooth® audio
počas jazdy.

● Vaša jednotka audiosystému je vybavená anténami Bluetooth®. Ľudia s implantabilnými
kardiostimulátormi, kardiostimulátormi pre resynchronizačnú terapiu alebo implantabilný-
mi kardiovertermi-defibrilátormi by mali udržiavať primeranú vzdialenosť medzi sebou
a Bluetooth® anténami. Rádiové vlny môžu ovplyvňovať činnosť takých zariadení.

● Pred použitím Bluetooth® zariadenia by mali užívatelia akýchkoľvek zdravotných pomô-
cok, iných ako sú implantabilné kardiostimulátory, kardiostimulátory pre resynchronizač-
nú terapiu alebo implantabilné kardiovertery-defibrilátory, kontaktovať výrobcu týchto
pomôcok ohľadne informácií o ich činnosti pod vplyvom rádiových vĺn. Rádiové vlny
môžu mať neočakávaný účinok na činnosť takýchto zdravotných pomôcok.

UPOZORNENIE

● Nenechávajte prenosný prehrávač vo vozidle. Najmä vysoké teploty vo vnútri vozidla môžu
prenosný prehrávač poškodiť.

INFORMÁCIA

● Za nasledujúcich podmienok tento systém nemusí fungovať:
• Bluetooth® zariadenie je vypnuté.
• Bluetooth® zariadenie nie je pripojené.
• Bluetooth® zariadenie má vybitú batériu.

● Pri prehrávaní Bluetooth® audio môže pripojenie telefónu chvíľu trvať.
● Ovládanie prenosného prehrávača - viď príručka dodaná k prehrávaču.
● Ak je Bluetooth® zariadenie odpojené z dôvodu slabého príjmu siete Bluetooth®, keď je

systém zapnutý, systém automaticky prenosný prehrávač opäť pripojí.
● Ak je Bluetooth® zariadenie odpojené pomocou jeho vypnutia, opätovné automatické pri-

pojenie nebude vykonané. Pripojte prenosný prehrávač znova manuálne.
● Informácia o Bluetooth® zariadení je zaregistrovaná, keď je prenosný prehrávač pripoje-

ný k systému Bluetooth® audio. Keď vozidlo predávate alebo likvidujete, odstráňte infor-
mácie o Bluetooth® audio zo systému.
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Toyota Touch 2 (S. 141)

Toyota Touch 2 s Go (S. 146) 1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-
sledovne:
• opakovať skladbu  vypnuté

1 Zvoľte .

 Každou voľbou  sa mení režim na-
sledovne:
• náhodne  vypnuté

PRIPOJENIE Bluetooth® 
AUDIO

Pre používanie systému Bluetooth®

audio je nutné zaregistrovať Blue-

tooth® zariadenie v systéme.

POČÚVANIE Bluetooth® 
AUDIO

OPAKOVANIE

Aktuálne počúvaná skladba bude zo-
pakovaná.

NÁHODNÉ PORADIE

Skladby budú volené automaticky a ná-
hodne.
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1 Zobrazte obrazovku ovládania Blue-

tooth®. (S. 51)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte tlačidlo, ktoré má byť nastavené.

MOŽNOSTI Bluetooth® 
AUDIO

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie zoznamu skla-
dieb.

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky voľ-
by možností prezerania a potom zvoľ-
te požadovanú položku.

Zvoľte pre obnovenie prehrávania 
skladieb od začiatku zoznamu skla-
dieb, keď je dokončené prehrávanie 
poslednej skladby na zozname.

Zvoľte pre nastavenie náhodného 
prehrávania.

Zvoľte pre nastavenie opakovania 
prehrávania skladby.

INFORMÁCIA

● Ak prenosné zariadenie podporuje
AVRCP 1.4 a prezeranie, bude dostupný
zoznam titulov a prezeranie pre hudbu.
(Ak zariadenie nepodporuje prezeranie,
tieto položky menu budú zobrazené
šedo.) 
Zariadenie s nižšou výbavou tieto funk-
cie nepodporujú. 
U týchto zariadení bude zobrazený zo-
znam titulov a prezeranie pre hudbu
šedo.
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4. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE AUDIOSYSTÉMU

1. SPÍNAČE NA VOLANTE

Niektoré časti audiosystému môžu byť ovládané spínačmi na volante.

Č. Spínač

Spínač " " " "

Spínač ovládania hlasitosti

Spínač "MODE"
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Spínač " " " "

Spínač ovládania hlasitosti

Spínač MODE

Režim Ovládanie Funkcia

AM, FM

Stlačiť

Predvolené stanice hore/dolu (obrazovka ladenia 
predvolieb)
Zoznam staníc hore/dolu (obrazovka zoznamu staníc)
Vyhľadávanie hore/dolu (obrazovka manuálneho la-
denia)

Stlačiť a podržať
Nepretržité vyhľadávanie hore/dolu (obrazovka manu-
álneho ladenia)

Audio CD, 
MP3/WMA/AAC 
disk, USB, iPod, 

Bluetooth® audio

Stlačiť Skladba hore/dolu

Stlačiť a podržať Rýchly posun dopredu/dozadu

Režim Ovládanie Funkcia

Všetky Stlačiť Zvýšenie/zníženie hlasitosti

Režim Ovládanie Funkcia

AM, FM, AUX
Stlačiť Zmena audio režimov

Stlačiť a podržať Stlmenie

Audio CD, 
MP3/WMA/AAC 
disk, USB, iPod, 

Bluetooth® audio

Stlačiť Zmena audio režimov

Stlačiť a podržať Pauza
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5. POKYNY PRE OVLÁDANIE AUDIOSYSTÉMU

1. PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE

● Aby ste zabránili poškodeniu audiosys-
tému:
• Buďte opatrní, aby ste na audiosystém

nerozliali nápoje.
• Nevkladajte do štrbiny prehrávača CD

nič iné, ako príslušné disky.

INFORMÁCIA

● Použitie mobilného telefónu vo vnútri vo-
zidla alebo v jeho blízkosti môže spôso-
biť hluk z reproduktorov audiosystému,
ktorý počúvate. To však nesignalizuje
poruchu.

PRÍJEM ROZHLASOVÉHO 
VYSIELANIA

Obvykle problém s príjmom rozhlaso-
vého vysielania neznamená, že je
problém vo vašom rádiu  je to iba nor-
málny dôsledok podmienok mimo vo-
zidla.

Napríklad, blízke budovy a terén môže
rušiť príjem FM. Elektrické vedenia
alebo telefónne drôty môžu rušiť signá-
ly AM. A samozrejme rádiové signály
majú obmedzený dosah a čím ďalej
budete od vysielača, tým bude signál
horší. Navyše sa podmienky príjmu
neustále menia, pretože sa vaše vo-
zidlo pohybuje.

Tu sú uvedené bežné problémy pri príj-
me, ktoré pravdepodobne nesignalizu-
jú problém vo vašom rádiu.
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Stlmovanie a posúvanie frekvencie sta-
níc: Účinný dosah FM je spravidla okolo
40 km. Ak ste mimo tento dosah, môžete
zaznamenať stlmovanie alebo posúvanie,
ktoré sa zväčšuje so vzdialenosťou od vy-
sielača. Sú často sprevádzané skresle-
ním.

Viaccestné šírenie signálu: FM signály
sa odrážajú, a to môže spôsobiť, že dva
signály dosiahnu vašu anténu v rovnakom
okamihu. Ak sa tak stane, signály sa na-
vzájom vyrušia, a to spôsobí dočasné kolí-
sanie alebo stratu príjmu.

Šumy a kolísanie: K tomu dochádza, keď
je signál blokovaný budovami, stromami
alebo inými veľkými predmetmi. Zvýšením
úrovne basov môžete znížiť šumy a kolísa-
nie.

Striedanie staníc: Ak je signál FM, ktorý
počúvate, prerušený alebo slabne a je
v blízkosti iná silná stanica pásma FM, rá-
dio sa môže preladiť na druhú stanicu,
kým sa pôvodný signál znova nezlepší.

Stlmovanie: Vysielanie AM sa odráža od
hornej vrstvy atmosféry  obzvlášť v noci.
Tieto odrazené signály môžu rušiť signály
prijímané priamo z rozhlasovej stanice,
a to spôsobuje, že zvuk rozhlasovej stani-
ce je striedavo silný a slabý.

Rušenie stanice: Keď odrazený signál
a signál prijímaný priamo z rozhlasovej
stanice majú takmer rovnaké frekvencie,
môžu sa navzájom rušiť, a to spôsobí ťaž-
kosti pri počúvaní vysielania.

Šum: AM je ľahko zasiahnuteľné externý-
mi zdrojmi elektrického rušenia, ako sú vy-
sokonapäťové vedenia, osvetlenie alebo
elektrické motory. To má za následok šum.

FM AM
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govaniu prehrávača CD. V teplom počasí
preto pred počúvaním disku zapínajte kli-
matizáciu, aby sa interiér vozidla ochladil.

 Jazda po nerovných cestách alebo iné
otrasy môžu spôsobiť preskakovanie pre-
hrávača CD.

 Ak sa do prehrávača CD dostane vlhkosť,
môže sa stať, že nebudete počuť žiadny
zvuk, napriek tomu, že inak váš prehrávač
CD nevykazuje známky poruchy. Vyberte
disky z prehrávača CD a počkajte, kým
vyschne.

 Používajte iba disky označené podľa ob-
rázku hore. Nasledujúce produkty nemu-
sia byť prehrateľné vo vašom prehrávači
CD.
• Disky SACD
• Disky dts CD
• Disky CD s ochranou proti kopírovaniu
• Video CD

Špeciálne tvarované disky

Priehľadné/priesvitné disky

STAROSTLIVOSŤ 
O PREHRÁVAČ CD A DISKY

VÝSTRAHA

● Tento prehrávač CD využíva neviditeľné
laserové lúče, ktoré by mohli spôsobiť
nebezpečné žiarenie, ak by smerovali
mimo prístroj. Používajte prehrávač
správnym spôsobom.

Audio CD
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Nekvalitné disky

Disky s nálepkou
 S diskami zaobchádzajte opatrne, obzvlášť

pri vkladaní. Držte ich za okraje a neohý-
bajte ich. Vyvarujte sa odtlačkov prstov,
obzvlášť potom na lesklej strane.

 Špina, škrabance, pokrútenie, malé otvory
alebo iné poškodenia diskov, môžu spôso-
biť preskakovanie prehrávača CD alebo
opakovanie časti skladby. (Otvory v disku
objavíte pohľadom proti svetlu.)

 Keď disky nepočúvate, vyberte ich z pre-
hrávača CD. Uložte ich v ich plastových
obaloch mimo vlhkosť, teplo a priame sl-
nečné žiarenie.

 Čistenie diskov: Utrite ich pomocou jem-
nej handričky, ktorá nepúšťa vlákna,
navlhčenej vo vode. Utierajte ich smerom
zo stredu k okrajom, v rovných ťahoch
(nie v kruhových). Nepoužívajte bežné
čistiace prípravky na gramofónové platne
alebo antistatické prostriedky.

UPOZORNENIE

● Nepoužívajte špeciálne tvarované, prie-
hľadné/priesvitné, nekvalitné disky alebo
disky s nálepkou, viď obrázky. Použitie
takých diskov môže poškodiť prehrávač,
alebo môže byť nemožné disk vysunúť.

● Tento systém nie je navrhnutý pre použi-
tie duálnych diskov (Dual Disc). Nepou-
žívajte duálne disky, pretože by to mohlo
spôsobiť poškodenie prehrávača.

● Nepoužívajte disky s ochranným krúž-
kom. 
Použitie takých diskov môže poškodiť
prehrávač, alebo môže byť nemožné disk
vysunúť.

● Nepoužívajte potlačiteľné disky. Použitie
takých diskov môže poškodiť prehrávač,
alebo môže byť nemožné disk vysunúť.

Správne Chybne
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 "Made for iPod", "Made for iPhone" a "Made
for iPad" znamená, že elektronické príslu-
šenstvo bolo navrhnuté priamo pre pripo-
jenie iPodu, iPhonu resp. iPadu a bolo
certifikované výrobcom, že odpovedá
štandardom Apple.

 Apple nezodpovedá za činnosť tohto za-
riadenia alebo jeho zhodu s bezpečnost-
nými a regulačnými štandardmi.
Uvedomte si, že používanie tohto príslu-
šenstva s iPodom, iPhonom alebo iPadom
môže ovplyvniť výkon bezdrôtovej siete.

 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
a iPod touch sú obchodné značky Apple
Inc., registrované v USA a iných krajinách.
Lightning je registrovaná obchodná znač-
ka Apple, Inc.

Nasledujúce zariadenia iPod®, iPod nano®,

iPod classic®, iPod touch® a iPhone®

môžu byť použité s týmto systémom.

Vyrobené pre
• iPod touch (6. generácie)*
• iPod touch (1. až 5. generácie)
• iPod classic
• iPod nano (1. až 7. generácie)
• iPhone 6S Plus*
• iPhone 6S*
• iPhone 6 Plus*
• iPhone 6*
• iPhone 5S*
• iPhone 5C*
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

*: Toyota Touch 2 s Go

V závislosti na rozdieloch medzi modelmi
alebo vo verziách softwaru atď., niektoré
modely môžu byť s týmto systémom ne-
kompatibilné.

iPod KOMPATIBILNÉ MODELY
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■KOMPATIBILNÉ USB ZARIADENIA

■KOMPATIBILNÉ KOMPRIMOVANÉ
SÚBORY

■ODPOVEDAJÚCE VZORKOVACIE
FREKVENCIE

■ODPOVEDAJÚCE PRENOSOVÉ

RÝCHLOSTI*1
INFORMÁCIE O SÚBOROCH

Formáty komuniká-
cie USB

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

Formáty súborov FAT 16/32

Odpovedajúca trieda Mass storage class

Položka USB DISK

Kompatibilný 
formát súboru 
(audio)

MP3/WMA/AAC

Zložky 
v zariadení

Maximálne 
3 000

Maximálne 
192

Súbory 
v zariadení

Maximálne 
9 999

Maximálne 
255

Súbory 
na zložku

Maximálne 
255



Typ súboru
Frekvencia 

(kHz)

Súbory MP3:
MPEG 1 LAYER 3

32/44.1/48

Súbory MP3:
MPEG 2 LSF LAYER 3

16/22.05/24

Súbory WMA:
Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2)

32/44.1/48

Súbory AAC:
MPEG4/AAC-LC

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

Typ súboru
Prenosová 

rýchlosť (kbps)

Súbory MP3:
MPEG 1 LAYER 3

32 - 320

Súbory MP3:
MPEG 2 LSF LAYER 3

8 - 160

Súbory WMA: Ver. 7, 8 CBR 48 - 192

Súbory WMA:
Ver. 9*2 (9.1/9.2)

CBR 48 - 320

Súbory AAC:
MPEG4/AAC-LC

16 - 320

*1: Variable Bit Rate (VBR) kompatibilné
*2: Kompatibilné iba s Windows Media Audio

Standard
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 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Win-
dows Media Audio) a AAC (Advanced
Audio Coding) sú štandardy kompresie
zvuku.

 Tento systém môže prehrávať súbory
MP3/WMA/AAC na CD-R, CD-RW dis-
koch a USB pamäti.

 Tento systém môže prehrávať diskové na-
hrávky kompatibilné s ISO 9660 úrovne 1
a 2 a so súborovým systémom Romeo
a Joliet.

 Keď pomenovávate súbor MP3/WMA/
AAC, uveďte odpovedajúcu príponu názvu
súboru (.mp3/.wma/.m4a). 

 Tento systém prehráva súbory s prípona-
mi .mp3/.wma/.m4a ako súbory MP3/
WMA/AAC. Aby ste zamedzili šumu a po-
ruchám, používajte odpovedajúcu príponu
súboru.

 Tento systém môže prehrať iba prvú relá-
ciu (session) pri použití multi-session
kompatibilných CD.

 Súbory MP3 sú kompatibilné s formátmi
ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 a Ver.
2.3. V iných formátoch nemôže tento sys-
tém zobraziť názov albumu, názov sklad-
by a meno interpréta.

 Súbory WMA/AAC môžu obsahovať WMA/
AAC tag, ktorý je používaný rovnakým
spôsobom ako ID3 tag. WMA/AAC tagy
obsahujú informácie, napr. názov skladby
a meno interpréta.

 Funkcia zvýraznenia je účinná iba vtedy,
ak sú prehrávané súbory MP3/WMA na-
hrané pri 32, 44.1 and 48 kHz.

 Tento systém môže prehrávať súbory
AAC kódované pomocou iTunes.

 Kvalita zvuku súborov MP3/WMA je spra-
vidla lepšia pri vyšších prenosových rých-
lostiach. Aby ste dosiahli prijateľnú úroveň
kvality zvuku, odporúča sa používať súbo-
ry nahrané prenosovou rýchlosťou mini-
málne 128 kbps.

 Playlisty m3u nie sú kompatibilné s pre-
hrávačom CD.

 Formáty MP3i (MP3 interactive)
a MP3PRO nie sú kompatibilné s týmto
audio prehrávačom.

 Prehrávač je kompatibilný s VBR (pre-
menlivá prenosová rýchlosť)

 Keď prehrávate súbory nahrané ako súbo-
ry VBR (premenlivá prenosová rýchlosť),
čas prehrávania nebude správne zobraze-
ný, ak použijete rýchly posun dopredu ale-
bo dozadu.

 Nie je možné prezerať zložky, ktoré neob-
sahujú súbory MP3/WMA/AAC.

 Môžu byť prehrávané súbory MP3/WMA/
AAC až do 8 úrovní zložiek. U diskov
s väčším množstvom úrovní zložiek však
dôjde k oneskoreniu začiatku prehrávania.
Z toho dôvodu odporúčame vytvárať dis-
ky, ktoré nemajú viac ako 2 úrovne zlo-
žiek.

 Poradie prehrávania kompaktného disku,
ktorý má štruktúru zobrazenú na obrázku,
je nasledujúce:

 Poradie sa mení v závislosti na osobnom
počítači a kódovacom software MP3/
WMA/AAC, ktorý používate.

001.mp3 
002.wma

Zložka 1
003.mp3
Zložka 2
004.mp3
005.wma

Zložka 3
006.m4a

001.mp3 002.wma . . . 006.m4a
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 CD-R/CD-RW disky, ktoré neboli podrobe-
né "finalizačnému procesu" (proces, ktorý
im umožňuje, aby boli prehrávané kon-
venčným CD prehrávačom) nemôžu byť
prehrané.

 Nemusí byť možné prehrať CD-R/CD-RW
disky nahrané hudobným CD rekordérom
alebo na osobnom počítači kvôli charakte-
ristike disku, poškrabaniu alebo zašpine-
niu disku alebo zašpineniu, kondenzácii
atď. na šošovkách tejto jednotky.

 Prehrávanie diskov nahraných na osob-
nom počítači nemusí byť možné v závis-
losti na nastavení aplikácie a prostredia.
Nahrávajte v správnom formáte. (Pre pod-
robnosti kontaktujte výrobcu príslušných
aplikácií.)

 CD-R/CD-RW disky môžu byť poškodené
priamym slnečným svetlom, vysokou tep-
lotou alebo inými podmienkami skladova-
nia. Jednotka nemusí byť schopná prehrať
poškodené disky.

 Ak vložíte CD-RW disk do prehrávača
MP3/WMA, čas načítania pred prehráva-
ním bude dlhší ako u normálnych CD ale-
bo CD-R diskov.

 Nahrávky na CD-R/CD-RW nemôžu byť
prehrané systémom DDCD (Double Den-
sity CD).

 Toto je všeobecný termín pre metódu zá-
pisu dát na CD-R atď., podobne ako pri
zápise dát na diskety alebo pevné disky.

 Toto je metóda vloženia informácií o sklad-
be do súboru MP3. Táto vložená informá-
cia môže obsahovať názov skladby, meno
interpréta, názov albumu, hudobný žáner,
rok uvedenia, komentáre, obal albumu
a ďalšie údaje. Obsah môže byť voľne
upravovaný použitím softwaru s funkciami
úprav ID3 tagov. Aj keď sú tagy obmedze-
né počtom znakov, informácia môže byť
prezeraná, keď je skladba prehrávaná.

 Súbory WMA môžu obsahovať WMA tag,
ktorý je používaný rovnakým spôsobom
ako ID3 tag. WMA tagy obsahujú informá-
cie, napr. názov skladby, meno interpréta.

DISKY CD-R A CD-RW TERMÍNY

PAKETOVÝ ZÁPIS

ID3 TAG

WMA TAG
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 Toto je medzinárodný štandard pre formát
zložiek a súborov na CD-ROM. Pre formát
ISO 9660 sú dve úrovne obmedzení.

 Úroveň 1: Názov súboru je vo formáte 8.3
(8 znakov názvu súboru a 3 znaky prípony
súboru. Názvy súborov musia byť zosta-
vené z jednobytových veľkých písmen
a čísiel. Môžu tiež obsahovať znak "_".)

 Úroveň 2: Názov súboru môže mať až 31
znakov (vrátane oddeľovacej značky "."
a prípony súboru). Každá zložka musí ob-
sahovať menej ako 8 hierarchií.

 Zoznamy skladieb vytvorené softwarom
"WINAMP" majú príponu súboru zoznamu
skladieb (.m3u).

 MP3 je štandardný formát kompresie zvu-
ku daný pracovnou skupinou (MPEG) pri
ISO (International Standard Organization).
MP3 je schopné komprimovať zvukové
dáta až na približne 1/10 veľkosti kon-
venčných diskov.

WMA (Windows Media Audio) je formát
kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou
Microsoft®. Komprimuje súbory na menšie
veľkosti ako MP3 súbory. Dekódovacie
formáty pre súbory WMA sú Ver. 7, 8 a 9.

 Tento produkt je chránený určitými práva-
mi na duševné vlastníctvo spoločnosti
Microsoft Corporation a tretích strán. Pou-
žitie alebo šírenie týchto technológií mimo
tento produkt je zakázané bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej
pobočky Microsoft a tretích strán.

 AAC je skratka pre Advanced Audio Cod-
ing a odkazuje na technický štandard
kompresie zvuku používaný s MPEG2
a MPEG4.

FORMÁT ISO 9660

m3u

MP3

WMA

AAC
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRED OVLÁDANÍM

1. STRUČNÝ PREHĽAD

Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie obrazovky menu telefónu. Pri každom stla-

čení tlačidla  sa obrazovka prepína medzi obrazovkou menu Toyota online
a obrazovkou menu telefónu.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky vytáčania čísla.
Vytočením čísla môže byť vykonané volanie.

79

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky kontaktov.
Môže byť zvolená a volaná položka zo zoznamu kontaktov na obrazovke 
"Stored" (Uložené) a "Phone book" (Telefóny).

80

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky "Call lists" (Zoznam hovorov).
Môže byť zvolená a volaná položka zo zoznamu zmeškaných, prijatých 
alebo vytočených volaní.

81

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky správ.
Môže byť zobrazený zoznam prijatých a odoslaných krátkych správ, rov-
nako ako menu pre vytvorenie nových krátkych správ.

88
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■ZMENA TELEFÓNNYCH OBRAZO-
VIEK

 Pre prepnutie na obrazovku vytáčania čí-
siel, kontaktov, zoznamov hovorov alebo
správ zvoľte zodpovedajúcu ikonu.
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2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Systém Bluetooth® hands-free umož-
ňuje užívateľom volať alebo prijímať
volanie bez púšťania volantu, pomo-
cou spojenia s mobilným telefónom.

Tento systém podporuje Bluetooth®.

Bluetooth® je bezdrôtový dátový sys-
tém, pomocou ktorého môžu užívatelia
volať bez prepojenia mobilného telefó-
nu káblom alebo jeho umiestnenia do
držiaku.

V tejto kapitole je vysvetlený postup
ovládania tohto systému.

VÝSTRAHA

● Používajte mobilný telefón alebo pripojte
Bluetooth® telefón iba vtedy, ak je to
bezpečné a legálne.

● Vaša jednotka audiosystému je vybavená
anténami Bluetooth®. Ľudia s implanta-
bilnými kardiostimulátormi, kardiostimulá-
tormi pre resynchronizačnú terapiu alebo
implantabilnými kardiovertermi-defibrilá-
tormi by mali udržiavať primeranú vzdia-
lenosť medzi sebou a Bluetooth®

anténami. Rádiové vlny môžu ovplyvňo-
vať činnosť takých zariadení.

● Pred použitím Bluetooth® zariadenia by
mali užívatelia akýchkoľvek zdravotných
pomôcok, iných ako sú implantabilné
kardiostimulátory, kardiostimulátory pre
resynchronizačnú terapiu alebo implan-
tabilné kardiovertery-defibrilátory, kon-
taktovať výrobcu týchto pomôcok
ohľadne informácií o ich činnosti pod
vplyvom rádiových vĺn. Rádiové vlny
môžu mať neočakávaný účinok na čin-
nosť takýchto zdravotných pomôcok.

UPOZORNENIE

● Nenechávajte svoj mobilný telefón vo
vozidle. Teplota vo vnútri sa môže zvýšiť
na úroveň, ktorá by mohla telefón po-
škodiť.

INFORMÁCIA

● Ak váš mobilný telefón nepodporuje
Bluetooth®, tento systém nebude fungo-
vať.

● Za nasledujúcich podmienok systém ne-
musí fungovať:
• Mobilný telefón je vypnutý.
• Aktuálna poloha je mimo komunikačnú

oblasť.
• Mobilný telefón nie je pripojený.
• Batéria mobilného telefónu je vybitá.

● Keď používate Bluetooth® audio
a hands-free súčasne, môžu nastať na-
sledujúce problémy.
• Pripojenie Bluetooth® môže byť preru-

šené.
• Pri prehrávaní Bluetooth® audio môže

byť počuť šum.
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1 Stlačte tlačidlo .

2 Zvoľte "Yes" (Áno).

 Táto obrazovka môže byť zobrazená stla-

čením spínača  na volante.

3 Vykonajte kroky "PÁROVANIE Blue-

tooth® ZARIADENIA". (S. 141)

PRIPOJENIE Bluetooth® 
TELEFÓNU

Aby ste mohli používať hands-free sys-
tém, je nutné spárovať telefón a pripo-
jiť profil telefónu (HFP) k systému.

Akonáhle bol pripojený profil, môžu byť
vykonávané hands-free volania.

Ak neboli pripojené Bluetooth® telefóny
s telefónnym profilom (HFP), pripojte

najskôr Bluetooth® telefón s telefón-
nym profilom (HFP) podľa nasledujú-

ceho postupu. Pripojte Bluetooth®

telefón s telefónnym profilom (HFP)
potom, ako ste vozidlo úplne zastavili.
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Spínač na volante

Spínač ovládania hlasitosti 

 Stlačte stranu "+" pre zvýšenie hlasitosti.
 Stlačte stranu "-" pre zvýšenie hlasitosti.

Spínač vyvesenia

Spínač zavesenia

Mikrofón

POUŽÍVANIE TELEFÓNNEHO 
SPÍNAČA/MIKROFÓNU

Stlačením telefónneho spínača môžete
prijať volanie alebo zavesiť bez toho,
aby ste dali ruky z volantu.

Keď hovoríte telefónom, používa sa
mikrofón.

INFORMÁCIA

● Prijímaný hlas bude počuť z predných
reproduktorov. Počas volania telefónom
bude audiosystém stlmený.

● S druhými volajúcimi hovorte do telefónu
striedavo. Ak budete hovoriť súčasne,
vzájomne sa nebudete počuť. (To nie je
porucha.)

● Majte hlasitosť prijímača nízko. Inak bu-
dete počuť ozvenu a prijímaný hlas bude
počuť mimo vozidlo. Keď hovoríte do te-
lefónu, hovorte jasne smerom k mikro-
fónu.

● V nasledujúcich situáciách vás na druhej
strane telefónu nemusí byť počuť.
• Idete po nespevnenej ceste. (Z dôvodu

dopravného hluku.)
• Idete vysokou rýchlosťou.
• Je otvorené okno.
• Vetracie otvory klimatizácie sú natoče-

né smerom na mikrofón.
• Zvuk ventilátora klimatizácie je hlasný.
• Vyskytne sa efekt zo siete mobilného

telefónu.



75

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRED OVLÁDANÍM

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

S
Y

S
T

É
M

 B
lu

eto
o

th
®

 H
A

N
D

S
-F

R
E

E
 (T

o
yo

ta T
o

u
ch

 2)

3

 Pre každý zaregistrovaný telefón sa ukla-
dajú nasledujúce údaje. Keď je pripojený
iný telefón, nasledujúce zaregistrované
údaje predtým pripojeného telefónu nemô-
žu byť čítateľné:
• Údaje telefónneho zoznamu
• Údaje histórie volania  V systéme môžete inicializovať nasledujú-

ce údaje.
• Údaje telefónneho zoznamu
• Údaje histórie volania
• Nastavenie hlasitosti
• Nastavenie Bluetooth®

• Všetky nastavenia telefónu
• Šablóna krátkych správ

O TELEFÓNNOM ZOZNAME 
V TOMTO SYSTÉME

INFORMÁCIA

● Keď telefón vymažete, hore uvedené
údaje budú tiež vymazané.

KEĎ SA VOZIDLA 
ZBAVUJETE

Keď používate hands-free systém, je
zaregistrované veľké množstvo osob-
ných údajov. Keď sa vozidla zbavujete,
inicializujte údaje. (S. 134)

INFORMÁCIA

● Akonáhle sú údaje inicializované, všetky
osobné údaje budú vymazané. Buďte
veľmi opatrní, keď inicializujete údaje.
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3. REGISTRÁCIA POLOŽKY

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Stored" (Ulož.).

3 Zvoľte "Create new entry" (Vytvoriť
novú položku).

4 Zvoľte jeden zo 4 typov telefónu

( , ,  alebo )
a zadajte číslo. 

 Pre každý typ telefónu môže by zadané
jedno telefónne číslo.

5 Zvoľte .

6 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

7 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v uloženom zozname.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Dial number" (Vytočiť číslo).
(S. 70)

2 Zadajte čísla.

3 Zvoľte .

4 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

REGISTRÁCIA NOVEJ 
POLOŽKY

V tomto systéme môže byť zaregistro-
vaných až 200 kontaktov.

VYTVORENIE Z OBRAZOVKY 
KONTAKTOV

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 77)

REGISTRÁCIA Z OBRAZOVKY 
VYTÁČANIA ČÍSLA

INFORMÁCIA

● Typ telefónu je zaregistrovaný ako .
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Phone book" (Tele-
fóny).

3 Zvoľte  pre požadovanú položku.

4 Zvoľte "Add to stored contacts" (Pri-
dať do uložených kontakt...).

5 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Call lists" (Zoznam hovo-
rov). (S. 70)

2 Zvoľte  vedľa požadovanej po-
ložky.

3 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Contacts" (Kontakty). 
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Stored" (Ulož.) alebo
záložku "Phone book" (Telefóny).

3 Zvoľte  vedľa požadovanej po-
ložky.

REGISTRÁCIA Z OBRAZOVKY 
TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

INFORMÁCIA

● Môže byť zaregistrovaný tiež typ telefó-
nu, ktorý je zaregistrovaný v telefónnom
zozname.

REGISTRÁCIA Z OBRAZOVKY 
ZOZNAMU HOVOROV

INFORMÁCIA

● Typ telefónu je zaregistrovaný ako .

EDITÁCIA INFORMÁCIÍ 
O POLOŽKE

Detailné informácie o položkách v zo-
zname môžu byť zobrazené alebo edi-
tované.
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4 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

Položky v uloženom zozname

Položky v zozname telefónneho zoznamu

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie detailov infor-
mácií o položke.
Zvoľte požadovanú položku, aby ste 
jej zavolali.

Zvoľte pre zmenu názvu položky.

Zvoľte pre editáciu telefónnych čísiel.
Zvoľte jeden zo 4 typov telefónu a za-

dajte číslo a potom .

Zvoľte pre vymazanie položky.

Zvoľte pre vymazanie všetkých polo-
žiek.

Zvoľte pre registráciu položky v ulože-
nom zozname na obrazovke kontak-
tov. ( S. 77)

INFORMÁCIA

● Ak je editovaná položka, ktorá je prene-
sená z mobilného telefónu, zmena sa
premietne do položky v uloženom zo-
zname na obrazovke kontaktov. 
(S. 76)
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2. OVLÁDANIE TELEFÓNU

1. VOLANIE Bluetooth® TELEFÓNOM

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Dial number" (Vytočiť číslo).
(S. 70)

2 Zadajte telefónne číslo.

3 Zvoľte .

4 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

Po pripojení Bluetooth® telefónu môže
byť uskutočnené volanie použitím
hands-free systému. Je niekoľko spô-
sobov, pomocou ktorých môže byť
uskutočnené volanie, ako je popísané
dole.

Ako uskutočniť volanie Strana

Pomocou vytočenia čísla 79

Pomocou zoznamu kontaktov 80

Pomocou telefónneho zoznamu 80

Pomocou zoznamov hovorov 81

Použitím krátkej správy 82

POMOCOU VYTOČENIA ČÍSLA

INFORMÁCIA

● V závislosti na type pripojeného Blue-
tooth® telefónu môže byť nutné vykonať
ďalšie kroky na telefóne.

● Keď je zvolené "Dial number" (Vytočiť
číslo), posledné volané číslo sa zobrazí

šedo. Zvoľte  pre opätovné vyto-
čenie čísla.

● Keď je dole zobrazená ikona zmeška-
ných volaní alebo ikona novej krátkej
správy, voľbou ikony sa zobrazí zoznam.



80

2. OVLÁDANIE TELEFÓNU

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Contacts" (Kontakty).
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Stored" (Ulož.). 

3 Zvoľte požadovanú položku.

 Ak sú 2 alebo viac telefónnych čísiel, zvoľ-
te požadované číslo v zozname.

4 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Contacts" (Kontakty).
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Phone book" (Tele-
fóny). 

3 Zvoľte požadovanú položku.

 Ak sú 2 alebo viac telefónnych čísiel, zvoľ-
te požadované číslo v zozname.

"Search contact" (Hľadať kontakt): Zvoľte
pre vyhľadanie pomocou mena kontaktu.

4 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

POMOCOU ZOZNAMU 
KONTAKTOV

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím zaregistrovaných kontaktov, ktoré
môžu byť zvolené zo zoznamu kontak-
tov. (S. 76)

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 77)

POMOCOU TELEFÓNNEHO 
ZOZNAMU

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím údaja telefónneho zoznamu pripo-
jeného mobilného telefónu. Telefónny
zoznam sa mení v závislosti na pripo-
jenom telefóne.

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 77)
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Call lists" (Zoznam hovo-
rov). (S. 70)

2 Zvoľte požadovanú záložku.

INFORMÁCIA

● Keď je telefón pripojený prvý raz, jeho
telefónny zoznam musí byť stiahnutý. Ak
nemôže byť telefónny zoznam stiahnutý,
zobrazí sa vyskakovacie okno.

● Ak kontakt nemá uložené telefónne čís-
lo, položka bude tlmená.

● Telefónny zoznam môže byť aktualizo-
vaný. (S. 165)

POMOCOU ZOZNAMU 
HOVOROV

Z obrazovky zoznamu hovorov môže
byť zvolených až 15 položiek histórie
hovorov (zmeškané, prichádzajúce
a odchádzajúce).

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie všetkých čísiel.

Zvoľte pre zobrazenie zmeškaných 
volaní.

Zvoľte pre zobrazenie prijatých volaní.

Zvoľte pre zobrazenie vytočených čí-
siel.

Zobrazujú sa ikony typu hovorov.

: Zmeškané

: Prijaté

: Vytočené
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3 Zvoľte požadovanú položku.

4 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia. 1 Zvoľte "Call sender" (Volať odos.).

2 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

 Keď je zvolené , položka je zare-
gistrovaná v uloženom zozname na ob-
razovke kontaktov. (S. 77)

VOLANIE POUŽITÍM 
KRÁTKEJ SPRÁVY

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím telefónneho čísla odosielateľa krát-
kej správy. (S. 88)
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2. PRÍJEM HOVOROV NA Bluetooth® TELEFÓN

1 Zvoľte "Accept" (Prijať) alebo stlačte

spínač  na volante.

Odmietnutie prichádzajúceho volania:
Zvoľte "Reject" (Odmietnuť) alebo stlačte

spínač  na volante.

Nastavenie hlasitosti prichádzajúceho
volania: Stlačte "+" alebo "-" na tlačidle
"VOL".

Prichádzajúce hovory na Bluetooth®

telefón budú zobrazené na obrazovke.

INFORMÁCIA

● Pri medzinárodných telefónnych vola-
niach sa meno druhej strany nemusí
správne zobraziť, v závislosti na mobil-
nom telefóne, ktorý máte.

● Môže byť nastavený vyzváňací tón.
(S. 165)

● Vzhľad obrazovky prichádzajúceho vo-
lania sa môže líšiť v závislosti na do-
stupných informáciách z pripojeného
telefónu.
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3. HOVOR Bluetooth® TELEFÓNOM

Jednotlivý hovor

Čakajúci hovor

Keď hovoríte Bluetooth® telefónom,
zobrazí sa obrazovka telefónnej kon-
verzácie. Na tejto obrazovke môžu byť
vykonané dole popísané činnosti.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zavesenie telefónu.
Pre zavesenie telefónu môže byť tiež 

stlačený spínač  na volante.

Zvoľte pre vytočenie druhého čísla. 
(S. 86)

Zvoľte pre odoslanie tónu. (S. 85)

Zvoľte pre pridržanie volania. Pre zru-
šenie tejto funkcie zvoľte "Continue" 
(Pokračovať).

Zvoľte pre prenesenie volania. Zvoľte 
"Transfer" (Prevod) pre prepnutie 
z hands-free volania na volanie mobil-
ným telefónom. Zvoľte "Hands-free" 
pre prepnutie z volania mobilným tele-
fónom na hands-free volanie.

Zvoľte pre stlmenie vášho hlasu pred 
druhou stranou. Ikona bude počas re-
žimu stlmenia zvýraznená. Pre zruše-
nie stlmenia vášho hlasu zvoľte túto 
ikonu znova.

Zvoľte pre prepnutie volajúcich strán.

Zvoľte pre prepnutie na konferenčné 
volanie.



85

2. OVLÁDANIE TELEFÓNU

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

S
Y

S
T

É
M

 B
lu

eto
o

th
®

 H
A

N
D

S
-F

R
E

E
 (T

o
yo

ta T
o

u
ch

 2)

3

1 Zvoľte "Keypad" (Klávesnica).

2 Zadajte čísla.

 Pre návrat predchádzajúcej obrazovky

zvoľte .

INFORMÁCIA

● Keď prepínate volanie z mobilného tele-
fónu na volanie hands-free, zobrazí sa
obrazovka hands-free a volanie môžete
ovládať na obrazovke.

● V závislosti na type pripojeného mobilné-
ho telefónu môže byť pripojenie Blue-
tooth® zrušené, keď je volanie prenesené
na mobilný telefón.

● Spôsob prenosu bude rozdielny v závis-
losti na type mobilného telefónu, ktorý
máte.

● Ovládanie mobilného telefónu - viď prí-
ručka dodaná k vášmu mobilnému tele-
fónu.

● Hlasitosť príjmu môže byť nastavená
použitím tlačidla "VOL" alebo spínača
ovládania hlasitosti na volante.

POSIELANIE TÓNOV
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1 Zvoľte "Dial" (Vytočiť).

2 Zvoľte požadovaný spôsob volania.

Keď je zvolené "Dial number" (Vytočiť
číslo).

3 Zadajte číslo a potom zvoľte .

Keď je zvolené "Dial from contacts"
(Vytočiť z kontaktov).

3 Zvoľte požadovaný zoznam a potom
zvoľte požadovanú položku.

Ak je zvolené "Dial from call lists" (Vy-
točiť zo zoznamov volaní).

3 Zvoľte požadovaný zoznam a potom
zvoľte požadovanú položku.

4 Skontrolujte, že je zobrazená nasledu-
júca obrazovka, keď je uskutočnený
nový hovor.

 Prvé volanie je pridržané a informácia
o volajúcom bude stlmená.

 Informácia o druhom volaní je zobrazená
pod informáciou o prvom volaní.

VYTÁČANIE DRUHÉHO ČÍSLA
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■PREPNUTIE VOLAJÚCICH

1 Zvoľte "Swap calls" (Swap volania).

 Každou voľbou "Swap calls" bude prep-
nutá volajúca strana, ktorá je pridržaná.

Obrazovka vytáčania čísiel môže byť

tiež zobrazená stlačením spínača 
na volante.

■PREPNUTIE NA KONFERENČNÉ
VOLANIE

1 Zvoľte "Link calls" (Linkové volania).

INFORMÁCIA

●Činnosť pri prerušení volania sa môže lí-
šiť v závislosti na vašej telefónnej spo-
ločnosti a mobilnom telefóne.
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3. FUNKCIA KRÁTKYCH SPRÁV

1. FUNKCIA KRÁTKYCH SPRÁV

1 Zvoľte "Show" (Ukázať) pre prezera-
nie krátkej správy.

2 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Messages" (Správy).
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Inbox" (Prijaté). 

3 Zvoľte požadovanú krátku správu.

 Stav správy je zobrazený pomocou nasle-
dujúcich ikon.

: Prečítaná správa

: Neprečítaná správa

4 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

Použitím tohto systému môžu byť z pri-

pojeného Bluetooth® telefónu prepos-
lané prijaté krátke správy, môžete ich
prezerať a odpovedať na ne.

V závislosti na type pripojeného Blue-

tooth® telefónu nemusia byť prijaté
krátke správy prenesené do doruče-
ných správ.

Ak telefón nepodporuje funkciu krát-
kych správ, táto funkcia nemôže byť
použitá.

PRÍJEM KRÁTKEJ SPRÁVY

Keď je prijatá nová krátka správa, na
obrazovke sa zobrazí vyskakovacie
okno.

INFORMÁCIA

● Túto funkciu je možné zapnúť alebo
vypnúť. (S. 165)

PREZERANIE PRIJATÝCH 
KRÁTKYCH SPRÁV

Č. Funkcia

Zvoľte pre volanie odosielateľovi.

Zvoľte pre odpoveď na krátku správu 
pomocou voľného textu.

Zvoľte pre odpoveď na krátku správu 
pomocou šablóny.
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1 Zvoľte "Reply free text" (Odpovedať
SMS) alebo "Reply template" (Odp.
šablónou).

 Keď je zvolené "Reply template", zvoľte
požadovanú šablónu.

2 Zadajte správu a potom zvoľte "OK".

 Krátka správa bude odoslaná.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Messages" (Správy).
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Sent" (Odos.). 

3 Zvoľte požadovanú krátku správu.

4 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

ODPOVEĎ NA KRÁTKU 
SPRÁVU

INFORMÁCIA

● Funkcia "Reply free text" nie je dostupná
počas jazdy.

PREZERANIE ODOSLANÝCH 
KRÁTKYCH SPRÁV
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Messages" (Správy).
(S. 70)

2 Zvoľte záložku "Create new" (Vytv.
novú). 

3 Zvoľte "Create message" (Vytvoriť
správu) alebo "Use template" (Použiť
šablónu).

Keď je zvolené "Create message"

4 Zadajte správu a potom zvoľte "OK".

Keď je zvolené "Use template"

4 Zvoľte požadovanú šablónu.

: Zvoľte pre vymazanie šablóny.

5 Editujte krátku správu a potom zvoľte
"OK".

6 Zvoľte požadované číslo/kontakt toho,
komu by mala byť krátka správa odo-
slaná.

Keď je zvolené "New number" (Nové
číslo).

7 Zadajte číslo a potom zvoľte "OK".

 Krátka správa bude odoslaná.

Keď je zvolené "Select contact" (Vy-
berte kontakt) alebo "Select from call
lists" (Vyberte si zo zoznamu volaní).

7 Zvoľte požadovaný zoznam.

8 Zvoľte požadovaný kontakt.

 Ak sú 2 alebo viac telefónnych čísiel, zvoľ-
te požadované číslo v zozname.

 Krátka správa bude odoslaná.

POSIELANIE NOVEJ 
KRÁTKEJ SPRÁVY

INFORMÁCIA

● Funkcie "Create message" (Vytvoriť
správu) a "Prepare template message"
(Pripravte šablónu správy) nie sú do-
stupné počas jazdy.
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1 Zvoľte "Prepare template message"

(Pripravte šablónu správy).

2 Zadajte správu a potom zvoľte "OK".

 Správa je registrovaná v zozname šablón.

INFORMÁCIA

● Na obrazovke šablón správ je už regis-
trovaných 10 správ.

● Polohu kurzora môžete posunúť voľbou
požadovaného umiestnenia na zadáva-
cej obrazovke.

● Krátke správy môžu obsahovať až 160
znakov. Ak zadávaný text prekročí počet
možných znakov pre jednu krátku sprá-
vu, automaticky sa začne nová krátka
správa. To je signalizované pomocou
oddeľovacej čiary a ikony v zadávacom
poli, ktorá sa ukáže, keď zostáva iba 10
znakov pre krátku správu.

● Zobrazuje sa počet zostávajúcich zna-
kov pre krátku správu.

● Môžu byť napísané maximálne 3 krátke
správy za sebou.

● Funkcia zadávania textu nie je dostupná
počas jazdy.

REGISTRÁCIA NOVÝCH 
ŠABLÓN

Môžete vytvoriť nové šablóny. Môže
byť zaregistrovaných až 15 šablón.



92

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

4. ČO ROBIŤ, KEĎ...

1. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Keď používate hands-free systém s Bluetooth® zariadením

Ak nastane problém s hands-free systémom alebo Bluetooth® zariadením, pozrite
sa najskôr do dole uvedenej tabuľky.

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Hands-free systém 
alebo Bluetooth® za-
riadenie nefunguje.

Pripojené zariadenie 
nemusí byť kompati-
bilný Bluetooth® mo-
bilný telefón.

Zoznam špecifických 
zariadení, ktorých 
činnosť bola overená 
na tomto systéme, 
skontrolujte u vášho 
predajcu Toyota, 
alebo iného riadne 
kvalifikovaného a vy-
baveného odborníka.

 

Verzia Bluetooth® 
pripojeného mobilné-
ho telefónu môže byť 
staršia ako špecifiko-
vaná verzia.

Používajte mobilný 
telefón s Bluetooth® 
verzie 1.1 alebo vyš-
šej (odporúčané: 
Ver. 3.0 +EDR alebo 
vyššia)

 143
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Keď párujete/pripájate mobilný telefón

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Mobilný telefón nie je 
možné spárovať.

Na mobilnom telefó-
ne bol zadaný ne-
správny prístupový 
kód.

Zadajte správny prí-
stupový kód na mo-
bilnom telefóne.

 

Párovanie nebolo 
dokončené na strane 
mobilného telefónu.

Dokončite párovanie 
na mobilnom telefó-
ne (potvrďte párova-
nie na telefóne).

 

Na tomto systéme 
alebo mobilnom tele-
fóne zostali staré pá-
rovacie informácie.

Vymažte existujúce 
párovacie informá-
cie z tohto systému, 
aj z mobilného telefó-
nu, potom spárujte 
mobilný telefón, ktorý 
požadujete pripojiť 
k tomuto systému.

 145

Pripojenie Blue-
tooth® nie je možné 
uskutočniť.

Už je pripojené iné 
Bluetooth® zariade-
nie.

Mobilný telefón, ktorý 
požadujete používať, 
pripojte k tomuto sys-
tému manuálne.

 145

Na mobilnom telefó-
ne nie je zapnutá 
funkcia Bluetooth®.

Zapnite funkciu Blue-
tooth® na mobilnom 
telefóne.

 

Automatické pripoje-
nie Bluetooth® na 
tomto systéme je 
vypnuté.

Nastavte automatic-
ké pripojenie Blue-
tooth® na tomto 
systéme na zapnuté, 
keď je systém 
zapnutý.

 141

Na tomto systéme 
alebo mobilnom tele-
fóne zostali staré re-
gistračné informácie.

Vymažte existujúce 
registračné informá-
cie z tohto systému, 
aj z mobilného telefó-
nu, potom zaregis-
trujte mobilný 
telefón, ktorý chcete 
pripojiť k tomuto sys-
tému.

 145
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Keď uskutočňujete/prijímate volanie

Keď používate telefónny zoznam

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Volanie nie je možné 
uskutočniť/prijať.

Vozidlo je v oblasti 
bez služby.

Presuňte sa do ob-
lasti, kde sa na disp-
leji objaví signál 
služby.

 

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Údaje telefónneho 
zoznamu nemôžu 
byť manuálne/auto-
maticky prenesené.

Verzia profilu pripoje-
ného mobilného tele-
fónu nemusí byť 
kompatibilná s pre-
nášanými údajmi te-
lefónneho zoznamu.

Zoznam špecifických 
zariadení, ktorých 
činnosť bola overená 
na tomto systéme, 
skontrolujte u vášho 
predajcu Toyota, 
alebo iného riadne 
kvalifikovaného a vy-
baveného odborníka.

 

Prenos na mobilnom 
telefóne nebol do-
končený.

Dokončite prenos na 
mobilnom telefóne 
(potvrďte prenos na 
mobilnom telefóne).
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Keď používate funkciu Bluetooth® správ

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Správy nie je možné 
prezerať.

Na mobilnom telefó-
ne nie je zapnutý 
prenos správ.

Zapnite prenos správ 
na mobilnom telefó-
ne (potvrďte prenos 
správ na telefóne).

 

Upozornenia na 
novú správu sa 
nezobrazujú.

Upozornenie na prí-
jem SMS/E-mailu na 
tomto systéme je na-
stavené na vypnuté.

Nastavte upozorne-
nie na príjem SMS/
E-mailu na tomto 
systéme na zapnuté.

 165
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V ďalších situáciách

: Podrobnosti - viď užívateľská príručka k mobilnému telefónu.

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Napriek tomu, že boli 
vykonané všetky prí-
slušné opatrenia, 
stav príznaku sa 
nemení.

Mobilný telefón nie je 
dostatočne blízko pri 
systéme.

Vezmite mobilný tele-
fón bližšie k tomuto 
systému.

 

Mobilný telefón je 
s najväčšou pravde-
podobnosťou príči-
nou príznaku.

Vypnite mobilný tele-
fón, vyberte a znova 
vložte batériu a po-
tom mobilný telefón 
reštartujte. 

 

Zapnite pripojenie 
Bluetooth® na mobil-
nom telefóne.

 

Zastavte zabezpečo-
vací software mobil-
ného telefónu 
a zatvorte všetky 
aplikácie.

 

Pred použitím apliká-
cie inštalovanej na 
mobilnom telefóne 
pozorne skontrolujte 
jej zdroj a ako môže 
jej činnosť ovplyvniť 
tento systém.
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SYSTÉM Bluetooth® HANDS-FREE (Toyota Touch 2 s Go)

Niektoré funkcie nie je možné ovládať počas jazdy.
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRED OVLÁDANÍM

1. STRUČNÝ PREHĽAD

Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie obrazovky menu telefónu. Pri každom stla-

čení tlačidla  sa obrazovka prepína medzi obrazovkou menu Toyota online
a obrazovkou menu telefónu.



101

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRED OVLÁDANÍM

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

S
Y

S
T

É
M

 B
lu

eto
o

th
®

 H
A

N
D

S
-F

R
E

E
 (T

o
yo

ta T
o

u
c

h
 2 s G

o
)

4

Č. Funkcia Strana

 Zvoľte pre volanie čísla späť.

 Zvoľte  pre zobrazenie celého zoznamu volaní.
Môže byť zvolená a volaná položka zo zoznamu zmeškaných, prijatých 
alebo vytočených volaní.

111

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky telefónneho zoznamu.
Môže byť zvolená a volaná položka z telefónneho zoznamu.

110

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth® a internetu.
Keď je zvolená táto ikona, zobrazí sa obrazovka so zoznamom spárova-
ných zariadení.

151

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky obľúbených.
Môže byť zvolená a volaná položka zo zoznamu obľúbených.

110

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky správ.
Môže byť zobrazený zoznam prijatých a odoslaných krátkych správ, rov-
nako ako menu pre vytvorenie nových krátkych správ.

119

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky vytáčania čísla.
Vytočením čísla môže byť vykonané volanie.

109
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2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Systém Bluetooth® hands-free umož-
ňuje užívateľom volať alebo prijímať
volanie bez púšťania volantu, pomo-
cou spojenia s mobilným telefónom.

Tento systém podporuje Bluetooth®.

Bluetooth® je bezdrôtový dátový sys-
tém, pomocou ktorého môžu užívatelia
volať bez prepojenia mobilného telefó-
nu káblom alebo jeho umiestnenia do
držiaku.

V tejto kapitole je vysvetlený postup
ovládania tohto systému.

VÝSTRAHA

● Používajte mobilný telefón alebo pripojte
Bluetooth® telefón iba vtedy, ak je to
bezpečné a legálne.

● Vaša jednotka audiosystému je vybavená
anténami Bluetooth®. Ľudia s implanta-
bilnými kardiostimulátormi, kardiostimu-
látormi pre resynchronizačnú terapiu
alebo implantabilnými kardiovertermi-de-
fibrilátormi by mali udržiavať primeranú
vzdialenosť medzi sebou a Bluetooth®

anténami. Rádiové vlny môžu ovplyvňo-
vať činnosť takých zariadení.

● Pred použitím Bluetooth® zariadenia by
mali užívatelia akýchkoľvek zdravotných
pomôcok, iných ako sú implantabilné
kardiostimulátory, kardiostimulátory pre
resynchronizačnú terapiu alebo implan-
tabilné kardiovertery-defibrilátory, kon-
taktovať výrobcu týchto pomôcok
ohľadne informácií o ich činnosti pod
vplyvom rádiových vĺn. Rádiové vlny
môžu mať neočakávaný účinok na čin-
nosť takýchto zdravotných pomôcok.

UPOZORNENIE

● Nenechávajte svoj mobilný telefón vo
vozidle. Teplota vo vnútri sa môže zvýšiť
na úroveň, ktorá by mohla telefón po-
škodiť.

INFORMÁCIA

● Ak váš mobilný telefón nepodporuje
Bluetooth®, tento systém nebude fungo-
vať.

● Za nasledujúcich podmienok systém ne-
musí fungovať:
• Mobilný telefón je vypnutý.
• Aktuálna poloha je mimo komunikačnú

oblasť.
• Mobilný telefón nie je pripojený.
• Batéria mobilného telefónu je vybitá.

● Keď používate Bluetooth® audio
a hands-free súčasne, môžu nastať na-
sledujúce problémy.
• Pripojenie Bluetooth® môže byť preru-

šené.
• Pri prehrávaní Bluetooth® audio môže

byť počuť šum.
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1 Stlačte tlačidlo .

2 Zvoľte "Yes" (Áno).

 Táto obrazovka môže byť zobrazená stla-

čením spínača  na volante.

3 Vykonajte kroky "PÁROVANIE Blue-

tooth® ZARIADENIA". (S. 147)

PRIPOJENIE Bluetooth® 
TELEFÓNU

Aby ste mohli používať hands-free sys-
tém, je nutné spárovať telefón a pripo-
jiť profil telefónu (HFP) k systému.

Akonáhle bol pripojený profil, môžu byť
vykonávané hands-free volania.

Ak neboli pripojené Bluetooth® telefóny
s telefónnym profilom (HFP), pripojte

najskôr Bluetooth® telefón s telefón-
nym profilom (HFP) podľa nasledujú-

ceho postupu. Pripojte Bluetooth®

telefón s telefónnym profilom (HFP)
potom, ako ste vozidlo úplne zastavili.
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Spínač na volante

Spínač ovládania hlasitosti 

 Stlačte stranu "+" pre zvýšenie hlasitosti.
 Stlačte stranu "-" pre zvýšenie hlasitosti.

Spínač vyvesenia

Spínač zavesenia

Mikrofón

POUŽÍVANIE TELEFÓNNEHO 
SPÍNAČA/MIKROFÓNU

Stlačením telefónneho spínača môžete
prijať volanie alebo zavesiť bez toho,
aby ste dali ruky z volantu.

Keď hovoríte telefónom, používa sa
mikrofón.

INFORMÁCIA

● Prijímaný hlas bude počuť z predných
reproduktorov. Počas volania telefónom
bude audiosystém stlmený.

● S druhými volajúcimi hovorte do telefónu
striedavo. Ak budete hovoriť súčasne,
vzájomne sa nebudete počuť. (To nie je
porucha.)

● Majte hlasitosť prijímača nízko. Inak bu-
dete počuť ozvenu a prijímaný hlas
bude počuť mimo vozidlo. Keď hovoríte
do telefónu, hovorte jasne smerom
k mikrofónu.

● V nasledujúcich situáciách vás na druhej
strane telefónu nemusí byť počuť.
• Idete po nespevnenej ceste. (Z dôvodu

dopravného hluku.)
• Idete vysokou rýchlosťou.
• Je otvorené okno.
• Vetracie otvory klimatizácie sú natoče-

né smerom na mikrofón.
• Zvuk ventilátora klimatizácie je hlasný.
• Vyskytne sa efekt zo siete mobilného

telefónu.
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 Pre každý zaregistrovaný telefón sa ukla-
dajú nasledujúce údaje. Keď je pripojený
iný telefón, nasledujúce zaregistrované
údaje predtým pripojeného telefónu nemô-
žu byť čítateľné:
• Údaje telefónneho zoznamu
• Obľúbené údaje
• Údaje histórie volania

 V systéme môžete inicializovať nasledujú-
ce údaje.
• Údaje telefónneho zoznamu
• Obľúbené údaje
• Údaje histórie volania
• Nastavenie hlasitosti
• Nastavenie Bluetooth®

• Všetky nastavenia telefónu
• Šablóna krátkych správ

O TELEFÓNNOM ZOZNAME 
V TOMTO SYSTÉME

INFORMÁCIA

● Keď telefón vymažete, hore uvedené
údaje budú tiež vymazané.

KEĎ SA VOZIDLA ZBAVUJETE

Keď používate hands-free systém, je
zaregistrované veľké množstvo osob-
ných údajov. Keď sa vozidla zbavujete,
inicializujte údaje. (S. 134)

INFORMÁCIA

● Akonáhle sú údaje inicializované, všetky
osobné údaje budú vymazané. Buďte
veľmi opatrní, keď inicializujete údaje.
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3. REGISTRÁCIA POLOŽKY

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Favourites" (Obľúbené).
(S. 100)

2 Zvoľte "Create new entry" (Vytvoriť
novú položku).

3 Zvoľte jeden zo 4 typov telefónu

( , ,  alebo )
a zadajte číslo. 

 Pre každý typ telefónu môže by zadané
jedno telefónne číslo.

4 Zvoľte .

5 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

6 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v zozname obľúbených.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Dial number" (Vytočiť číslo).
(S. 100)

2 Zadajte čísla.

3 Zvoľte .

4 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

5 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v zozname obľúbených.

REGISTRÁCIA NOVEJ 
POLOŽKY

V tomto systéme môže byť zaregistro-
vaných až 200 kontaktov.

VYTVORENIE Z OBRAZOVKY 
OBĽÚBENÝCH

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 107)

REGISTRÁCIA Z OBRAZOVKY 
VYTÁČANIA ČÍSLA

INFORMÁCIA

● Typ telefónu je zaregistrovaný ako .
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Phone book" (Telefóny).
S. 100)

2 Zvoľte  pre požadovanú položku.

3 Zvoľte "Add to favourite" (Pridať k ob-
ľúbeným).

4 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

5 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v "Favourites" (Obľúbené).

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu

a zvoľte . S. 100)

2 Zvoľte  vedľa požadovanej po-
ložky.

3 Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

4 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v "Favourites" (Obľúbené).

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Phone book" (Telefóny) ale-
bo "Favourites" (Obľúbené). 
(S. 100)

2 Zvoľte  vedľa požadovanej po-
ložky.

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

Položky v zozname obľúbených

Položky v zozname telefónneho zoznamu

REGISTRÁCIA Z OBRAZOVKY 
TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

INFORMÁCIA

● Typ telefónu je zaregistrovaný ako .
● Ak kontakt obsahuje adresu a telefónne
číslo, tie budú uložené v zozname obľú-
bených. (S. 106, 233)

REGISTRÁCIA Z OBRAZOVKY 
ZOZNAMU HOVOROV

INFORMÁCIA

● Typ telefónu je zaregistrovaný ako .

EDITÁCIA INFORMÁCIÍ 
O POLOŽKE

Detailné informácie o položkách v zo-
zname môžu byť zobrazené alebo edi-
tované.
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Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie detailov infor-
mácií o položke.
Zvoľte požadovanú položku, aby ste 
ju zavolali.

Zvoľte pre zmenu názvu položky.

Zvoľte pre editáciu telefónnych čísiel.
Zvoľte jeden zo 4 typov telefónu a za-

dajte číslo a potom .

Zvoľte pre vymazanie položky.

Zvoľte pre vymazanie všetkých polo-
žiek.

Zvoľte pre registráciu položky v zo-
zname obľúbených. ( S. 107)

INFORMÁCIA

● Ak je editovaná položka, ktorá je prene-
sená z mobilného telefónu, zmena sa
premietne do položky zoznamu obľúbe-
ných. (S. 106, 233)
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2. OVLÁDANIE TELEFÓNU

1. VOLANIE Bluetooth® TELEFÓNOM

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Dial number" (Vytočiť číslo).
(S. 100)

2 Zadajte telefónne číslo.

3 Zvoľte .

4 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

Po pripojení Bluetooth® telefónu môže
byť uskutočnené volanie použitím
hands-free systému. Je niekoľko spô-
sobov, pomocou ktorých môže byť
uskutočnené volanie, ako je popísané
dole.

Ako uskutočniť volanie Strana

Pomocou vytočenia čísla 109

Pomocou obľúbených 110

Pomocou telefónneho zoznamu 110

Pomocou zoznamov hovorov 111

Použitím krátkej správy 112

Pomocou volania bodu záujmu 112

Voľbou obrazovkového tlačidla 
SOS

113

Použitím Toyota Assistance 259

POMOCOU VYTOČENIA 
ČÍSLA

INFORMÁCIA

● V závislosti na type pripojeného Blue-
tooth® telefónu môže byť nutné vykonať
ďalšie kroky na telefóne.

● Keď je zvolené "Dial number" (Vytočiť
číslo), posledné volané číslo sa zobrazí

šedo. Zvoľte  pre opätovné vyto-
čenie čísla.

● Zvoľte "0/+" pre zadanie "0". Zvoľte
a držte pre zadanie "+" u medzinárod-
ných volaní.

● Keď je zobrazená ikona zmeškaných
hovorov alebo ikona novej krátkej sprá-
vy, voľbou ikony sa zobrazí zoznam.
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Favourites" (Obľúbené).
(S. 100)

2 Zvoľte požadovanú položku.

 Ak sú 2 alebo viac telefónnych čísiel, zvoľ-
te požadované číslo v zozname.

3 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Phone book" (Telefóny).
(S. 100)

2 Zvoľte požadovanú položku.

 Ak sú 2 alebo viac telefónnych čísiel, zvoľ-
te požadované číslo v zozname.

"Search contact" (Hľadať kontakt): Zvoľte
pre vyhľadanie pomocou mena kontaktu.

3 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

POMOCOU OBĽÚBENÝCH

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím zaregistrovaných kontaktov, ktoré
môžu byť zvolené zo zoznamu obľúbe-
ných. (S. 106)

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 107)

POMOCOU TELEFÓNNEHO 
ZOZNAMU

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím údaja telefónneho zoznamu pripo-
jeného mobilného telefónu. Telefónny
zoznam sa mení v závislosti na pripo-
jenom telefóne.

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 107)
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu

a zvoľte . (S. 100)

2 Zvoľte požadovanú záložku.

INFORMÁCIA

● Keď je telefón pripojený prvý raz, jeho
telefónny zoznam musí byť stiahnutý. Ak
nemôže byť telefónny zoznam stiahnutý,
zobrazí sa vyskakovacie okno.

● Ak kontakt nemá uložené telefónne čís-
lo, položka bude tlmená.

● Telefónny zoznam môže byť aktualizo-
vaný. (S. 165)

POMOCOU ZOZNAMU 
HOVOROV

Z obrazovky zoznamu hovorov môže
byť zvolených až 15 položiek histórie
hovorov (zmeškané, prichádzajúce
a odchádzajúce).

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie všetkých čísiel.

Zvoľte pre zobrazenie zmeškaných 
volaní.

Zvoľte pre zobrazenie prijatých volaní.

Zvoľte pre zobrazenie vytočených čí-
siel.

Zobrazujú sa ikony typu hovorov.

: Zmeškané

: Prijaté

: Vytočené
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3 Zvoľte požadovanú položku.

4 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

1 Zvoľte "Call sender" (Volať odos.).

2 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

1 Zvoľte .

2 Skontrolujte, že je zobrazená obrazov-
ka spojenia.

 Keď je zvolené , položka je zare-
gistrovaná na obrazovke obľúbených.
(S. 107)

VOLANIE POUŽITÍM 
KRÁTKEJ SPRÁVY

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím telefónneho čísla odosielateľa krát-
kej správy. (S. 119)

POMOCOU VOLANIA BODU 
ZÁUJMU

Volanie môže byť uskutočnené použi-
tím bodu záujmu, keď sú jeho detaily
zobrazené na obrazovke. 
(S. 206, 215)
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Dial number" (Vytočiť číslo).
(S. 100)

2 Zvoľte "SOS".

3 Zvoľte "Yes" (Áno), keď sa objaví po-
tvrdzovacia obrazovka.

4 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

VOĽBOU OBRAZOVKOVÉHO 
TLAČIDLA SOS

PODPORA TIESŇOVÉHO 
VOLANIA 112

Táto funkcia sa používa pre uskutoč-
nenie tiesňového volania 112 voľbou
tlačidla.

Táto funkcia nie je dostupná, keď nie je
pripojený hands-free systém.

Toto volanie môže byť uskutočnené
v krajine, kde je služba tiesňového vo-
lania 112 dostupná.

Č. Funkcia

Zobrazuje zemepisné súradnice aktu-
álnej polohy.

Zvoľte pre zobrazenie nasledujúcich 
podrobností o polohe.
Na diaľniciach: Číslo diaľnice, smer 
jazdy a budúci výjazd.
Na ostatných cestách: Informácie 
o adrese.
Každou voľbou tlačidla sa obrazovka 
prepína medzi zemepisnými súradni-
cami a podrobnosťami o polohe.
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2. PRÍJEM HOVOROV NA Bluetooth® TELEFÓN

1 Zvoľte "Accept" (Prijať) alebo stlačte

spínač  na volante.

Odmietnutie prichádzajúceho volania:
Zvoľte "Reject" (Odmietnuť) alebo stlačte

spínač  na volante.

Nastavenie hlasitosti prichádzajúceho
volania: Stlačte "+" alebo "-" na tlačidle
"VOL".

Prichádzajúce hovory na Bluetooth®

telefón budú zobrazené na obrazovke.

INFORMÁCIA

● Pri medzinárodných telefónnych vola-
niach sa meno druhej strany nemusí
správne zobraziť, v závislosti na mobil-
nom telefóne, ktorý máte.

● Môže byť nastavený vyzváňací tón.
(S. 165)

● Na obrazovke sa zobrazí obrázok kon-
taktu, ak je dostupný obrázok z telefónu.
V prípade, že nie je dostupný žiadny ob-
rázok kontaktu, zobrazí sa vzorový obrá-
zok.

● Vzhľad obrazovky prichádzajúceho vo-
lania sa môže líšiť v závislosti na do-
stupných informáciách z pripojeného
telefónu.
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3. HOVOR Bluetooth® TELEFÓNOM

Jednotlivé volanie

Čakajúce volanie

Keď hovoríte Bluetooth® telefónom,
zobrazí sa obrazovka telefónnej kon-
verzácie. Na tejto obrazovke môžu byť
vykonané dole popísané činnosti.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zavesenie telefónu.
Pre zavesenie telefónu môže byť tiež 

stlačený spínač  na volante.

Zvoľte pre vytočenie druhého čísla. 
(S. 117)

Zvoľte pre pridržanie volania. Pre zru-
šenie tejto funkcie zvoľte "Continue" 
(Pokračovať).

Zvoľte pre odoslanie tónu. (S. 116)

Zvoľte pre prenesenie volania. Zvoľte 
"Transfer" (Prevod) pre prepnutie 
z hands-free volania na volanie mobil-
ným telefónom. Zvoľte "Hands-free" 
pre prepnutie z volania mobilným tele-
fónom na hands-free volanie.

Zvoľte pre stlmenie vášho hlasu pred 
druhou stranou. Ikona bude počas re-
žimu stlmenia zvýraznená. Pre zruše-
nie stlmenia vášho hlasu zvoľte túto 
ikonu znova.

Zvoľte pre stlmenie navigačného hla-
sového navádzania. Pre zrušenie stl-
menia vášho hlasu zvoľte túto ikonu 
znova.

Zvoľte pre prepnutie volajúcich strán.

Zvoľte pre prepnutie na konferenčné 
volanie.
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1 Zvoľte "Tones" (Tóny).

2 Zadajte čísla.

 Pre návrat predchádzajúcej obrazovky

zvoľte .

INFORMÁCIA

● Keď prepínate volanie z mobilného tele-
fónu na volanie hands-free, zobrazí sa
obrazovka hands-free a volanie môžete
ovládať na obrazovke.

● V závislosti na type pripojeného mobilné-
ho telefónu môže byť pripojenie Blue-
tooth® zrušené, keď je volanie prenesené
na mobilný telefón.

● Spôsob prenosu bude rozdielny v závis-
losti na type mobilného telefónu, ktorý
máte.

● Ovládanie mobilného telefónu - viď prí-
ručka dodaná k vášmu mobilnému tele-
fónu.

● Hlasitosť príjmu môže byť nastavená
použitím tlačidla "VOL" alebo spínača
ovládania hlasitosti na volante.

POSIELANIE TÓNOV
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1 Zvoľte "Dial" (Vytočiť).

2 Zvoľte požadovaný spôsob volania.

Ak je zvolené "Dial from call lists" (Vy-
točiť zo zoznamov volaní).

3 Zvoľte požadovaný zoznam a potom
zvoľte požadovanú položku.

Keď je zvolené "Dial from phone book"
(Vytočiť z telefónneho zoznamu) alebo
"Dial from favourites" (Vytočiť z obľú-
bených)

3 Zvoľte požadovaný zoznam a potom
zvoľte požadovanú položku.

Keď je zvolené "Dial number" (Vytočiť
číslo).

3 Zadajte číslo a potom zvoľte .

4 Skontrolujte, že je zobrazená nasledu-
júca obrazovka, keď je uskutočnený
nový hovor.

 Prvé volanie je pridržané a informácia
o volajúcom bude stlmená.

 Informácia o druhom volaní je zobrazená
pod informáciou o prvom volaní.

VYTÁČANIE DRUHÉHO ČÍSLA
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■PREPNUTIE VOLAJÚCICH

1 Zvoľte "Swap calls" (Swap volania).

 Každou voľbou "Swap calls" bude prep-
nutá volajúca strana, ktorá je pridržaná.

Ďalšiu volajúcu stranu je možné prep-
núť tiež voľbou obrázku požadovanej

strany alebo stlačením spínača  na
volante.

■PREPNUTIE NA KONFERENČNÉ
VOLANIE

1 Zvoľte "Link calls" (Linkové volania).

INFORMÁCIA

●Činnosť pri prerušení volania sa môže lí-
šiť v závislosti na vašej telefónnej spo-
ločnosti a mobilnom telefóne.
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3. FUNKCIA KRÁTKYCH SPRÁV

1. FUNKCIA KRÁTKYCH SPRÁV

1 Zvoľte "Show" (Ukázať) pre prezera-
nie krátkej správy.

2 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Messages" (Správy).
(S. 100)

2 Zvoľte záložku "Inbox" (Prijaté). 

3 Zvoľte požadovanú krátku správu.

 Stav správy je zobrazený pomocou nasle-
dujúcich ikon.

: Prečítaná správa

: Neprečítaná správa

4 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

Použitím tohto systému môžu byť z pri-

pojeného Bluetooth® telefónu prepos-
lané prijaté krátke správy, môžete ich
prezerať a odpovedať na ne.

V závislosti na type pripojeného Blue-

tooth® telefónu nemusia byť prijaté
krátke správy prenesené do doruče-
ných správ.

Ak telefón nepodporuje funkciu krát-
kych správ, táto funkcia nemôže byť
použitá.

PRÍJEM KRÁTKEJ SPRÁVY

Keď je prijatá nová krátka správa, na
obrazovke sa zobrazí vyskakovacie
okno.

INFORMÁCIA

● Túto funkciu je možné zapnúť alebo
vypnúť. (S. 165)

PREZERANIE PRIJATÝCH 
KRÁTKYCH SPRÁV
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1 Zvoľte "Reply free text" (Odpovedať
SMS) alebo "Reply template" (Odp.
šablónou).

 Keď je zvolené "Reply template", zvoľte
požadovanú šablónu.

2 Zadajte správu a potom zvoľte "OK".

 Krátka správa bude odoslaná.

1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Messages" (Správy).
(S. 100)

2 Zvoľte záložku "Sent" (Odos.). 

3 Zvoľte požadovanú krátku správu.

 Stav správy je zobrazený pomocou nasle-
dujúcich ikon.

: Odoslanie úspešné

: Odoslanie zlyhalo

: Posielanie

4 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

"Re-send" (Posl. zn.): Zvoľte pre opätov-
né odoslanie správy. "Re-send" sa zobra-
zí, ak odoslanie textovej správy zlyhalo. 

Č. Funkcia

Zvoľte pre volanie odosielateľovi.

Zvoľte pre odpoveď na krátku správu 
pomocou voľného textu.

Zvoľte pre odpoveď na krátku správu 
pomocou šablóny.

ODPOVEĎ NA KRÁTKU 
SPRÁVU

INFORMÁCIA

● Funkcia "Reply free text" nie je dostupná
počas jazdy.

PREZERANIE ODOSLANÝCH 
KRÁTKYCH SPRÁV
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1 Zobrazte obrazovku menu telefónu
a zvoľte "Messages" (Správy).
(S. 100)

2 Zvoľte záložku "Create new" (Vytv.
novú). 

3 Zvoľte "Create message" (Vytvoriť
správu) alebo "Use template" (Použiť
šablónu).

Keď je zvolené "Create message"

4 Zadajte správu a potom zvoľte "OK".

Keď je zvolené "Use template"

4 Zvoľte požadovanú šablónu.

: Zvoľte pre vymazanie šablóny.

5 Editujte krátku správu a potom zvoľte
"OK".

6 Zvoľte požadované číslo/kontakt toho,
komu by mala byť krátka správa odo-
slaná.

Keď je zvolené "New number" (Nové
číslo).

7 Zadajte číslo a potom zvoľte "OK".

 Krátka správa bude odoslaná.

Keď je zvolené "Select from call lists",
"Select from phone book" alebo "Se-
lect from favourites"

7 Zvoľte požadovaný zoznam.

8 Zvoľte požadovaný kontakt.

 Ak sú 2 alebo viac telefónnych čísiel, zvoľ-
te požadované číslo v zozname.

 Krátka správa bude odoslaná.

POSIELANIE NOVEJ 
KRÁTKEJ SPRÁVY

INFORMÁCIA

● Funkcie "Create message" (Vytvoriť
správu) a "Prepare template message"
(Pripravte šablónu správy) nie sú do-
stupné počas jazdy.
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1 Zvoľte "Prepare template message"
(Pripravte šablónu správy).

2 Zadajte správu a potom zvoľte "OK".

 Správa je registrovaná v zozname šablón.

INFORMÁCIA

● Na obrazovke šablón správ je už regis-
trovaných 10 správ.

● Keď je navigácia trasy aktívna, je do-
stupná šablóna "I will arrive at XX:XX."
(Prídem o XX:XX.) ("XX:XX" je aktuálne
odhadovaný čas príjazdu.) Táto šablóna
nemôže byť vymazaná.

● Polohu kurzora môžete posunúť voľbou
požadovaného umiestnenia na zadáva-
cej obrazovke.

● Krátke správy môžu obsahovať až 160
znakov. Ak zadávaný text prekročí počet
možných znakov pre jednu krátku sprá-
vu, automaticky sa začne nová krátka
správa. To je signalizované pomocou
oddeľovacej čiary a ikony v zadávacom
poli, ktorá sa ukáže, keď zostáva iba 10
znakov pre krátku správu.

● Zobrazuje sa počet zostávajúcich zna-
kov pre krátku správu.

● Môžu byť napísané maximálne 3 krátke
správy za sebou.

● Funkcia zadávania textu nie je dostupná
počas jazdy.

REGISTRÁCIA NOVÝCH 
ŠABLÓN

Môžete vytvoriť nové šablóny. Môže
byť zaregistrovaných až 15 šablón.
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4. OVLÁDANIE Siri/Google Now

1. Siri/Google Now

1 Stlačte a držte tento spínač, až budete
počuť pípnutie.

2 Siri/Google Now môže byť použité iba
vtedy, keď je zobrazená nasledujúca
obrazovka.

Zariadenie iOS

Zariadenie Android

 Pre zrušenie Siri/Google Now stlačte a drž-

te  na volante.

 Aby ste znova zapli Siri/Google Now pre

ďalšie príkazy, stlačte  na volante.
• Siri/Google Now môže byť znova zapnu-

tý iba potom, ako systém odpovie na hla-
sový príkaz.

• Po niekoľkých telefónnych a hudobných
príkazoch sa funkcia Siri/Google Now
automaticky ukončí, aby dokončila poža-
dovanú činnosť.

Funkcia Siri/Google Now je hlasová
asistenčná funkcia. Keď ste otočený
na mikrofón a vyslovíte inštrukciu, ako
keď hovoríte do telefónu, obsah je in-
terpretovaný a systém vám odpovie.
Systém odpovedá pomocou zobraze-
nia výsledkov hľadania na obrazovke
a syntetickým hlasom. Pre ovládanie
Siri/Google Now musí byť kompatibilný
mobilný telefón zaregistrovaný a pripo-
jený do tohto systému pomocou Blue-

tooth®. (S. 146)

 Hlasitosť Siri/Google Now môže byť na-
stavená použitím tlačidla "VOL" alebo
spínača ovládania hlasitosti na volante.
Hlasitosti Siri/Google Now a telefónne-
ho hovoru sú synchronizované.

INFORMÁCIA

● Dostupné vlastnosti a funkcie sa môžu
líšiť podľa inštalovanej verzie iOS/
Androida na pripojenom zariadení.

● Ak užívateľ používa funkciu prehrávania
skladby Siri a iPhone nie je zvolený ako
aktuálny zdroj zvuku, skladba sa začne
prehrávať iba na iPhone.

● Keď je aktívny telefónny hovor, Siri/
Google Now nemôže byť použité.

● Ak používate navigačnú funkciu mobil-
ného telefónu, zaistite, aby aktívny zdroj
zvuku bol Bluetooth® audio alebo iPod,
aby ste počuli výzvy pre odbočenie.
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MIKROFÓN

Nie je nutné hovoriť priamo na mikro-
fón, keď používate Siri/Google Now. 
(Umiestnenie mikrofónu: S. 104)

INFORMÁCIA

● Pred použitím Siri/Google Now počkajte,
až budete počuť pípnutie.

● Siri/Google Now nemusí rozpoznať prí-
kazy v nasledujúcich situáciách:
• Hovoríte príliš rýchlo.
• Hovoríte potichu alebo nahlas.
• Okná sú otvorené.
• Cestujúci hovorí, keď je používané Siri/

Google Now.
• Otáčky ventilátora systému klimatizá-

cie sú nastavené vysoko.
• Výstupy vzduchu klimatizácie sú nas-

merované na mikrofón.
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5. ČO ROBIŤ, KEĎ...

1. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Keď používate hands-free systém s Bluetooth® zariadením

Ak nastane problém s hands-free systémom alebo Bluetooth® zariadením, pozrite
sa najskôr do dole uvedenej tabuľky.

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Hands-free systém 
alebo Bluetooth® za-
riadenie nefunguje.

Pripojené zariadenie 
nemusí byť kompati-
bilný Bluetooth® mo-
bilný telefón.

Zoznam špecifických 
zariadení, ktorých 
činnosť bola overená 
na tomto systéme, 
skontrolujte u vášho 
predajcu Toyota, 
alebo iného riadne 
kvalifikovaného a vy-
baveného odborníka.

 

Verzia Bluetooth® 
pripojeného mobilné-
ho telefónu môže byť 
staršia ako špecifiko-
vaná verzia.

Používajte mobilný 
telefón s Bluetooth® 
verzie 1.1 alebo vyš-
šej (odporúčané: 
Ver. 3.0 +EDR alebo 
vyššia)

 150
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Keď párujete/pripájate mobilný telefón

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Mobilný telefón nie je 
možné spárovať.

Na mobilnom telefó-
ne bol zadaný ne-
správny prístupový 
kód.

Zadajte správny prí-
stupový kód na mo-
bilnom telefóne.

 

Párovanie nebolo 
dokončené na strane 
mobilného telefónu.

Dokončite párovanie 
na mobilnom telefó-
ne (potvrďte párova-
nie na telefóne).

 

Na tomto systéme 
alebo mobilnom tele-
fóne zostali staré pá-
rovacie informácie.

Vymažte existujúce 
párovacie informá-
cie z tohto systému, 
aj z mobilného telefó-
nu, potom spárujte 
mobilný telefón, ktorý 
požadujete pripojiť 
k tomuto systému.

 152

Pripojenie Blue-
tooth® nie je možné 
uskutočniť.

Už je pripojené iné 
Bluetooth® zariade-
nie.

Mobilný telefón, ktorý 
požadujete používať, 
pripojte k tomuto sys-
tému manuálne.

 152

Na mobilnom telefó-
ne nie je zapnutá 
funkcia Bluetooth®.

Zapnite funkciu Blue-
tooth® na mobilnom 
telefóne.

 

Automatické pripoje-
nie Bluetooth® na 
tomto systéme je 
vypnuté.

Nastavte automatic-
ké pripojenie Blue-
tooth® na tomto 
systéme na zapnuté, 
keď je systém 
zapnutý.

 146

Na tomto systéme 
alebo mobilnom tele-
fóne zostali staré re-
gistračné informácie.

Vymažte existujúce 
registračné informá-
cie z tohto systému, 
aj z mobilného telefó-
nu, potom zaregis-
trujte mobilný 
telefón, ktorý chcete 
pripojiť k tomuto 
systému.

 152
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Keď uskutočňujete/prijímate volanie

Keď používate telefónny zoznam

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Volanie nie je možné 
uskutočniť/prijať.

Vozidlo je v oblasti 
bez služby.

Presuňte sa do ob-
lasti, kde sa na disp-
leji objaví signál 
služby.

 

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Údaje telefónneho 
zoznamu nemôžu 
byť manuálne/auto-
maticky prenesené.

Verzia profilu pripoje-
ného mobilného tele-
fónu nemusí byť 
kompatibilná s pre-
nášanými údajmi te-
lefónneho zoznamu.

Zoznam špecifických 
zariadení, ktorých 
činnosť bola overená 
na tomto systéme, 
skontrolujte u vášho 
predajcu Toyota, 
alebo iného riadne 
kvalifikovaného a vy-
baveného odborníka.

 

Prenos na mobilnom 
telefóne nebol do-
končený.

Dokončite prenos na 
mobilnom telefóne 
(potvrďte prenos na 
mobilnom telefóne).

 



128

5. ČO ROBIŤ, KEĎ...

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

Keď používate funkciu Bluetooth® správ

Príznak
Pravdepodobná

 príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Správy nie je možné 
prezerať.

Na mobilnom telefó-
ne nie je zapnutý 
prenos správ.

Zapnite prenos správ 
na mobilnom telefó-
ne (potvrďte prenos 
správ na telefóne).

 

Upozornenia na 
novú správu sa 
nezobrazujú.

Upozornenie na prí-
jem SMS/E-mailu na 
tomto systéme je na-
stavené na vypnuté.

Nastavte upozorne-
nie na príjem SMS/
E-mailu na tomto 
systéme na zapnuté.

 165
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V ďalších situáciách

: Podrobnosti - viď užívateľská príručka k mobilnému telefónu.

Príznak
Pravdepodobná 

príčina
Riešenie

Strana

Mobilný 
telefón

Tento 
systém

Napriek tomu, že boli 
vykonané všetky prí-
slušné opatrenia, 
stav príznaku sa 
nemení.

Mobilný telefón nie je 
dostatočne blízko pri 
systéme.

Vezmite mobilný te-
lefón bližšie k tomuto 
systému.

 

Nastalo rušenie 
rádia.

Vypnite Wi-Fi® zaria-
denia alebo iné za-
riadenia, ktoré môžu 
vysielať rádiové vlny.

 

Mobilný telefón je 
s najväčšou pravde-
podobnosťou príči-
nou príznaku.

Vypnite mobilný tele-
fón, vyberte a znova 
vložte batériu a po-
tom mobilný telefón 
reštartujte. 

 

Zapnite pripojenie 
Bluetooth® na mobil-
nom telefóne.

 

Vypnite pripojenie 
Wi-Fi® na mobilnom 
telefóne.

 

Zastavte zabezpečo-
vací software mobil-
ného telefónu 
a zatvorte všetky 
aplikácie.

 

Pred použitím apliká-
cie inštalovanej na 
mobilnom telefóne 
pozorne skontrolujte 
jej zdroj a ako môže 
jej činnosť ovplyvniť 
tento systém.
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1 OVLÁDANIE NASTAVENIA

NASTAVENIE

Niektoré funkcie nie je možné ovládať počas jazdy.
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1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

1. STRUČNÝ PREHĽAD

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

Pre prispôsobenie nastavenia funkcií stlačte tlačidlo "SETUP" (Nastavenie).
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Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre nastavenie jazyka, prevádzkových zvukov, atď. 134

Zvoľte pre úpravu kontrastu a jasu obrazoviek, vypnutie obrazovky, atď. 137

Zvoľte pre úpravu zvuku. 139

Zvoľte pre pripojenie Bluetooth® zariadení. Sú dostupné nastavenia pre 
Bluetooth® telefóny a zariadenia Bluetooth® audio.

141

Zvoľte pre úpravu zvuku telefónu, nastavenie telefónneho zoznamu, atď. 165

Zvoľte pre nastavenie informácií o vozidle a nastavenie parkovacieho asis-
tenta*.

166

Zvoľte pre nastavenie pripojenia. Sú dostupné nastavenia pre Bluetooth® 
zariadenia a spôsoby pripojenia k internetu.

146

Zvoľte pre zmenu usporiadania mapy, kategórií zobrazených bodov záujmu 
atď.

154

Zvoľte pre zmenu možností trasy pre výpočty trasy. 157

Zvoľte pre zmenu nastavenia prijatia dopravných hlásení. 159

Zvoľte pre nastavenie účtu pre používanie aplikácií, editáciu aplikácií atď. 161

Zvoľte pre zobrazenie tipov pre používanie tohto systému pomocou QR 
kódu alebo URL.

167

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth® a internetu. Keď je zvolená táto ikona, 
zobrazí sa obrazovka so zoznamom spárovaných zariadení.

146

*: Ak je vo výbave
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1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

2. VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

1 Stlačte tlačidlo "SETUP" (Nastavenie).

2 Zvoľte "General" (Všeobecné).

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s GoSú dostupné nastavenia voľby jazyka,
prevádzkových zvukov, atď.
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Č. Funkcia

Zvoľte pre zmenu jazyka.

Zvoľte pre nastavenie hlasitosti 
telefónu/navigácie. (S. 136)

*
Zvoľte pre zmenu jednotiek mera-
nia vzdialenosti/spotreby paliva.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie zvu-
kov pípania.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie ani-
mácií.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie auto-
matického posúvania textu. Táto 
funkcia nie je dostupná počas 
jazdy.

Zvoľte pre zmenu citlivosti senzora 
dotykového kapacitného spínača.

Zvoľte pre vymazanie všetkých 
osobných údajov uložených v tom-
to systéme.
Zaregistrované alebo zmenené 
nastavenie môže byť vymazané 
alebo prepnuté do ich prvotného 
nastavenia.

 Toyota Touch 2
Zvoľte pre zobrazenie informácie 
o systéme.

 Toyota Touch 2 s Go
Zvoľte pre zobrazenie informácie 
o systéme.
Zvoľte "Audio information" (In-
formácie o audiosystéme) na ob-
razovke pre prepnutie na druhú 
stránku.

Zvoľte pre zobrazenie informácií 
o otvorenom zdrojovom kóde.
Sú tu uvedené poznámky, týkajú-
ce sa softwaru tretích strán, použi-
tého v tomto produkte. (Tie 
obsahujú pokyny pre získanie 
takého príslušného softwaru.)

Zvoľte pre zálohovanie obľúbe-
ných na USB pamäť. Obľúbené 
cieľové miesta a obľúbené kontak-
ty uložené v systéme môžu byť zá-
lohované na USB pamäť. 
(S. 136)

Zvoľte pre obnovenie obľúbených 
z USB pamäte. Obľúbené cieľové 
miesta a obľúbené kontakty, ktoré 
boli zálohované, môžu byť obno-
vené do systému z USB pamäte. 
(S. 136)

*: Ak je vo výbave

INFORMÁCIA

● Aktuálne nastavenie každej položky je
zobrazené vedľa nej.

Č. Funkcia
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1 Zobrazte obrazovku všeobecného na-
stavenia a zvoľte "Volume settings"
(Nastavenie hlasitosti).

2 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená. 1 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

2 Pripojte USB pamäť.

3 Zobrazte obrazovku všeobecného na-
stavenia a zvoľte "Backup favourites
to USB" (Zálohovať obľub. na USB)
alebo "Restore favourites backup
from USB" (Obnoviť zál. obľub.
z USB).

4 Skontrolujte, že je zobrazená potvr-
dzovacia obrazovka, keď je činnosť
dokončená.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Hlasitosť sa ukazuje číselne pre každú
z rôznych funkcií.

Č. Funkcia

Zvoľte pre nastavenie hlasitosti navi-
gačných pokynov. (Toyota Touch 2 
s Go)

Zvoľte pre nastavenie hlasitosti pri-
chádzajúcich telefónnych hovorov.

Zvoľte pre nastavenie hlasitosti od-
chádzajúcich telefónnych hovorov.

Zvoľte pre nastavenie hlasitosti vy-
zváňacieho tónu.

ZÁLOHOVANIE 
A OBNOVOVANIE 
OBĽÚBENÝCH

Obľúbené cieľové miesta a obľúbené
kontakty uložené v systéme môžu byť
zálohované/obnovené pomocou USB
pamäte.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.



137

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

N
A

S
T

A
V

E
N

IE

5

3. NASTAVENIE ZOBRAZENIA

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Display" (Displej).

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

Je možné upraviť kontrast a jas zobra-
zenia obrazovky a zobrazenia obrazu
kamery. Obrazovka môže byť tiež vyp-
nutá a/alebo prepnutá do denného ale-
bo nočného režimu.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie denného režimu.

138

Zvoľte pre vypnutie obra-
zovky. Pre zapnutie obra-
zovky stlačte ktorékoľvek 
tlačidlo na audio paneli.



Zvoľte  alebo  pre 
úpravu kontrastu displeja.



Zvoľte  alebo  pre 
úpravu jasu displeja.



Zvoľte pre nastavenie zo-
brazenia kamery.

138



138

1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1 Zobrazte obrazovku nastavenia disple-
ja a zvoľte "Day mode" (Denný režim).

1 Zobrazte obrazovku nastavenia disple-
ja a zvoľte "Camera" (Kamera).

2 Zvoľte  alebo  pre úpravu kon-
trastu alebo jasu.

PREPÍNANIE MEDZI DENNÝM 
A NOČNÝM REŽIMOM

V závislosti na polohe spínača svetlo-
metov sa obrazovka prepne do denné-
ho alebo nočného režimu. Táto funkcia
je dostupná, keď sú zapnuté svetlo-
mety.

INFORMÁCIA

● Ak je obrazovka nastavená do denného
režimu so zapnutým spínačom svetlo-
metov, tento stav bude uložený do pa-
mäte aj pri vypnutí systému.

ÚPRAVA ZOBRAZENIA 
KAMERY

Môže byť upravený kontrast a jas zo-
brazenia kamery.

INFORMÁCIA

● Kontrast a jas môže byť upravený doty-
kom a posunutím ukazovateľa na obra-
zovke prstom alebo dotykom
požadovanej polohy na stupnici.
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4. NASTAVENIE AUDIOSYSTÉMU

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Audio".

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia audio-
systému a zvoľte "Bass/Mid/Treble"
(Basy/Stredy/Výšky).

2 Upravte úroveň basov, stredov a výšok

voľbou  alebo .

1 Zobrazte obrazovku nastavenia audio-
systému a zvoľte "Balance/Fader"
(Vyváženie/Posun).

2 Upravte vyváženie alebo posun voľbou
šípok.

TÓNY

To, ako dobre bude audio program
znieť, je z veľkej časti určené nastave-
ním úrovne výšok, stredov a basov.
V skutočnosti, rôzne druhy hudby a vo-
kálnych programov znejú obvykle lep-
šie pri rôznom nastavení výšok,
stredov a basov.

VYVÁŽENIE

Správne vyváženie ľavých a pravých
stereo kanálov a úrovní zvuku vpredu
a vzadu je tiež dôležité.

Majte na pamäti, že pri počúvaní stereo-
fónnej nahrávky alebo vysielania sa pri
zmene vyváženia medzi pravým a ľa-
vým kanálom zvýši hlasitosť jednej
skupiny zvukov a zároveň zníži hlasi-
tosť inej skupiny zvukov.

Č. Funkcia

Posun
Zvoľte pre zvýšenie hla-
sitosti vpredu

Posun
Zvoľte pre zvýšenie hla-
sitosti vzadu

Vyváže-
nie

Zvoľte pre zvýšenie hla-
sitosti vľavo

Vyváže-
nie

Zvoľte pre zvýšenie hla-
sitosti vpravo

INFORMÁCIA

● Vyváženie zvuku môže byť upravené
dotykom a posunutím ukazovateľa na
obrazovke prstom alebo dotykom kvad-
rantov.
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia audio-
systému.

2 Zvoľte "Automatic sound leveling"
pre úpravu automatického nastavenia
úrovne zvuku alebo jeho vypnutie.

ASL (AUTOMATICKÉ 
NASTAVENIE HLASITOSTI)

Systém nastaví optimálnu hlasitosť
a kvalitu tónov podľa rýchlosti vozidla,
aby kompenzoval zvýšený hluk vo-
zidla.
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5. NASTAVENIE Bluetooth®*1

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Bluetooth*2".

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-

tooth® a zvoľte "Add new device"
(Pridať nové zariadenie).

 Ak je pripojené iné Bluetooth® zariadenie,
odpojte toto Bluetooth® zariadenie.

 Keď už boli spárované 4 Bluetooth® zaria-
denia, jedno zo spárovaných zariadení je
nutné odstrániť.

2 Vyhľadajte zariadenie na obrazovke

Bluetooth® zariadenia, keď je zobraze-
ná táto obrazovka.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie automatického pripoje-
nia Bluetooth®, keď je 
systém zapnutý.



Zvoľte pre párovanie Blue-
tooth® zariadenia.

141

Zvoľte pre zobrazenie zo-
znamu už spárovaných 
zariadení, pripojenie/vyma-
zanie požadovaného zaria-
denia.

145

Zvoľte pre zmenu názvu 
systému.



Zvoľte pre zmenu 4číslico-
vého PIN kódu.



*2: Bluetooth je registrovaná ochranná znám-
ka vlastnená Bluetooth SIG, Inc.

*1: Toyota Touch 2

PÁROVANIE Bluetooth® 
ZARIADENIA

Môžu byť spárované až 4 Bluetooth®

zariadenia. Spárované zariadenie
môže byť pripojené k akémukoľvek
z jeho podporovaných profilov, napr.
telefón (HFP), hudba (A2DP).



142

1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

3 Spárujte Bluetooth® zariadenie použi-

tím vášho Bluetooth® zariadenia.

 PIN kód nie je vyžadovaný pre Bluetooth®

zariadenia kompatibilné s SSP (Secure
Simple Pairing). V závislosti na type Blue-
tooth® zariadenia, ktoré je pripájané, sa
môže na obrazovke Bluetooth® zariadenia
zobraziť hlásenie potvrdzujúce registráciu.
Reagujte a ovládajte Bluetooth® zariade-
nie podľa potvrdzovacieho hlásenia.

4 Skontrolujte, že je zobrazená nasledu-
júca obrazovka.

Ak automatické pripojenie zlyhá, zobrazí
sa nasledujúca obrazovka. Zvoľte poža-
dovaný profil, ktorý má byť pripojený.

 Akonáhle bolo raz Bluetooth® zariadenie
pripojené, bude automaticky pripojené pri
každom naštartovaní systému.

Č. Funkcia

Zvoľte pre pripojenie telefónneho pro-
filu.

Zvoľte pre pripojenie hudobného pro-
filu.

Zvoľte pre pripojenie všetkých profi-
lov.

INFORMÁCIA

● Podrobnosti o detekcii zariadenia a ovlá-
daní vášho Bluetooth® zariadenia - viď
manuál dodaný k Bluetooth® zariadeniu.

● Ak je Bluetooth® zariadenie odpojené
z dôvodu slabého príjmu siete Blue-
tooth®, keď je systém zapnutý, systém
automaticky Bluetooth® zariadenie opäť
pripojí.

● Ak je Bluetooth® zariadenie odpojené
úmyselne, napr. vypnutím, toto sa nesta-
ne. Pripojte ho znova manuálne niekto-
rým z nasledujúcich spôsobov:

• Zvoľte Bluetooth® zariadenie znova.
(S. 145)

• Pripojte audio/telefónny profil. 
(S. 145)
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Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastnená Bluetooth SIG, Inc.

PROFILY

Tento systém podporuje nasledujúce služby.

Bluetooth® 
zariadenie

Špecifikácia Funkcia
Požia-
davky

Odporú-
čania

Bluetooth®

telefón/ 
Prehrávač
Bluetooth®

audio

Špecifikácia Bluetooth®
Registrácia 
Bluetooth® 
zariadenia

Ver. 1.1
Ver. 3.0 
+EDR

Bluetooth® 
zariadenie

Profil Funkcia
Požia-
davky

Odporú-
čania

Bluetooth®

telefón

HFP (Hands-Free Profile)
Hands-free sys-
tém

Ver. 1.0 Ver. 1.6

PBAP (Phone Book Access 
Profile)

Prenesenie kon-
taktov

Ver. 1.0 Ver. 1.1

MAP (Message Access Profile)
Správy Blue-
tooth® telefónu

Ver. 1.0 

Prehrávač
Bluetooth®

audio

A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) Systém Blue-

tooth® audio

Ver. 1.0 Ver. 1.2

AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile)

Ver. 1.0 Ver. 1.4

INFORMÁCIA

● Ak váš mobilný telefón nepodporuje HFP, nemôžete registrovať Bluetooth® telefón alebo
používať profily PBAP alebo MAP individuálne.

● Ak je verzia pripojeného Bluetooth® zariadenia staršia ako odporúčaná alebo nekompati-
bilná, funkcia Bluetooth® zariadenia nemusí správne fungovať.
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ZOBRAZENIE STAVU

Stav pripojenia Bluetooth®, a tiež úro-
veň príjmu a hodnota zostávajúceho
nabitia batérie zariadenia, sú zobraze-
né na stavovom riadku.

Č. Funkcia

Zobrazuje úroveň nabitia batérie za-
riadenia
 Zobrazená úroveň nie vždy zodpo-

vedá úrovni zobrazenej na zariade-
ní. Úroveň zostávajúceho nabitia 
batérie sa nemusí zobraziť v závis-
losti na zariadení. Tento systém 
nemá funkciu dobíjania.

 Ak táto informácia nie je dostupná 
z pripojeného zariadenia, ikona 
bude zobrazená s otáznikom.

Zobrazuje úroveň príjmu
 Úroveň príjmu nie vždy zodpovedá 

úrovni zobrazenej na zariadení.
 Úroveň príjmu sa nemusí zobraziť 

v závislosti na zariadení.
 Ak táto informácia nie je dostupná 

z pripojeného zariadenia, ikona 
bude zobrazená s otáznikom.

Pri príjme v oblasti roamingu sa zo-
brazí "R".
 Prijímacia oblasť sa nemusí zobra-

ziť v závislosti na telefóne.

INFORMÁCIA

● Anténa pre pripojenie Bluetooth® je
vstavaná do prístrojového panela. Sys-
tém nemusí fungovať, keď používate
Bluetooth® zariadenie v nasledujúcich
podmienkach a miestach:
• Keď je zariadenie zakryté určitými

predmetmi (napr., keď sa nachádza za
sedadlom alebo v odkladacej schránke
a schránke v konzole).

• Keď sa zariadenie dotýka alebo je
prekryté kovovými materiálmi.
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-

tooth® a zvoľte "Paired device list"
(Zoznam spárovaných zariadení).

2 Zvoľte požadované zariadenie.

 Tlmené ikony môžu byť zvolené pre pria-
me pripojenie k funkcii.

 Odtieň ikon ukazuje, ktoré profily zariade-
nie podporuje. (Tlmené ikony nie sú do-
stupné.)

 Aktuálne pripojené profily zariadenia sú
zvýraznené.

3 Skontrolujte, že je zobrazená nasledu-
júca obrazovka.

ZOZNAM SPÁROVANÝCH 
ZARIADENÍ

Použitím "Paired device list" (Zoznam
spárovaných zariadení) môže byť
zmenený stav každého pripojenia pro-
filu.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zmenu názvu zariadenia.

Zvoľte pre vymazanie spárovaného 
zariadenia.

Zvoľte pre jednotlivé pripojenie/odpo-
jenie profilov spárovaných zariadení.

Zvoľte pre pripojenie/odpojenie všet-
kých podporovaných profilov.
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6. NASTAVENIE PRIPOJENIA*1

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Connectivity" (Pripojenie).

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia pripo-

jenia a zvoľte "Bluetooth*2 connec-
tion" (Pripojenie Bluetooth).

2 Zvoľte položky, ktoré majú byť nasta-
vené.

Sú dostupné nastavenia pre Blue-

tooth® zariadenie, spôsoby pripojenia
k internetu a webovému účtu Toyota.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zobrazenie sub-
menu pre Bluetooth®, kde 
môžete pripojiť telefón, 
audio zariadenie a interne-
tové zariadenia pomocou 
Bluetooth®.

146

Zvoľte pre vyhľadanie do-
stupných spôsobov pripo-
jenia k internetu.

153

Zvoľte pre automatické pri-
pojenie k internetu.



*1: Toyota Touch 2 s Go

NASTAVENIE Bluetooth®

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie automatického pripoje-
nia Bluetooth®, keď je 
systém zapnutý.



Zvoľte pre hľadanie zaria-
denia, ktoré má byť spáro-
vané.

147

Zvoľte, aby ste umožnili 
systému prijať požiadavku 
na spárovanie z vášho 
Bluetooth® zariadenia.

148

Zvoľte pre zobrazenie zo-
znamu už spárovaných 
zariadení, pripojenie/vyma-
zanie požadovaného zaria-
denia.

152

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie vyskakovacích zobraze-
ní varovaní o poplatkoch/
roamingu, keď je aktivova-
ná pripojená služba.

152

Zvoľte pre zmenu názvu 
systému a 4číslicového 
PIN kódu.

153

*2: Bluetooth je registrovaná ochranná znám-
ka vlastnená Bluetooth SIG, Inc.



147

1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

N
A

S
T

A
V

E
N

IE

5

■PÁROVANIE ZO SYSTÉMU

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-

tooth® a zvoľte "Search device" (Hľa-
dať zariadenie).

 Ak je pripojené iné Bluetooth® zariadenie,
odpojte toto Bluetooth® zariadenie.

 Keď už boli spárované 4 Bluetooth® zaria-
denia, jedno zo spárovaných zariadení je
nutné odstrániť.

2 Zvoľte požadované zariadenie.

 Pripojiteľné Bluetooth® zariadenia sa zo-
brazia v zozname.

3 Potvrďte PIN.

 PIN kód nie je vyžadovaný pre Bluetooth®

zariadenia kompatibilné s SSP (Secure
Simple Pairing). V závislosti na type Blue-
tooth® zariadenia, ktoré je pripájané, sa
môže na obrazovke Bluetooth® zariadenia
zobraziť hlásenie potvrdzujúce registráciu.

Reagujte a ovládajte Bluetooth® zariade-
nie podľa potvrdzovacieho hlásenia.

4 Skontrolujte, že je zobrazená nasledu-
júca obrazovka.

 Systém počká na požiadavky pripojenia
prichádzajúce z párovaného zariadenia.
Všetky požadované profily budú automa-
ticky pripojené.

 Internetový profil nebude pripojený auto-
maticky. Podrobnosti o pripojení interneto-
vého profilu (S. 153).

PÁROVANIE Bluetooth® 
ZARIADENIA

Môžu byť spárované až 4 Bluetooth®

zariadenia. Spárované zariadenie
môže byť pripojené k akémukoľvek
z jeho podporovaných profilov, napr.
telefón (HFP), hudba (A2DP) a/alebo
internet (DUN/PAN).
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Ak automatické pripojenie zlyhá, zobrazí
sa nasledujúca obrazovka. Zvoľte poža-
dovaný profil, ktorý má byť pripojený.

 Akonáhle bolo raz Bluetooth® zariadenie
pripojené, bude automaticky pripojené,
kedykoľvek bude systém zapnutý.

■PÁROVANIE ZO ZARIADENIA

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-

tooth® a zvoľte "Make system disco-
verable" (Povoliť nájdenie systému).

 Ak je už pripojené iné Bluetooth® zariade-
nie, odpojte toto Bluetooth® zariadenie.

 Keď už boli spárované 4 Bluetooth® zaria-
denia, jedno zo spárovaných zariadení je
nutné odstrániť.

2 Vyhľadajte tento systém z vášho Blue-

tooth® zariadenia.

3 Spárujte Bluetooth® zariadenie použi-

tím vášho Bluetooth® zariadenia.

 V závislosti na type pripojovaného Blue-
tooth® zariadenia môže byť nutné vykonať
ďalšie kroky v systéme.

 PIN kód nie je vyžadovaný pre Bluetooth®

zariadenia kompatibilné s SSP (Secure
Simple Pairing). V závislosti na type Blue-
tooth® zariadenia, ktoré je pripájané, sa
môže na obrazovke Bluetooth® zariadenia
zobraziť hlásenie potvrdzujúce registráciu.
Reagujte a ovládajte Bluetooth® zariade-
nie podľa potvrdzovacieho hlásenia.

Č. Funkcia

Zvoľte pre pripojenie telefónneho pro-
filu.

Zvoľte pre pripojenie hudobného pro-
filu.

Zvoľte pre pripojenie internetového 
profilu. (S. 153)

Zvoľte pre pripojenie všetkých profi-
lov.

INFORMÁCIA

● Podrobnosti o detekcii zariadenia a ovlá-
daní vášho Bluetooth® zariadenia - viď
manuál dodaný k Bluetooth® zariadeniu.

● Hudobné profily, ktoré podporuje spáro-
vané zariadenie, môžu byť pripojené in-
dividuálne, podľa požiadavky. Niektoré
zariadenia neumožňujú individuálne pri-
pojenie profilov. V tom prípade sa zobra-
zí vyskakovacie okno.
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INFORMÁCIA

● Ak je Bluetooth® zariadenie odpojené
z dôvodu slabého príjmu siete Blue-
tooth®, keď je systém v činnosti, systém
automaticky Bluetooth® zariadenie opäť
pripojí.

● Ak je Bluetooth® zariadenie odpojené
úmyselne, napr. vypnutím, toto sa nesta-
ne. Pripojte ho znova manuálne niekto-
rým z nasledujúcich spôsobov:

• Zvoľte Bluetooth® zariadenie znova.
(S. 152)

• Pripojte audio/telefónny profil. 
(S. 152)
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■PROFILY

Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastnená Bluetooth SIG, Inc.

Tento systém podporuje nasledujúce služby.

Bluetooth® 
zariadenie

Špecifikácia Funkcia
Požia-
davky

Odporú-
čania

Bluetooth®

telefón/ 
Prehrávač
Bluetooth®

audio

Špecifikácia Bluetooth®
Registrácia 
Bluetooth® 
zariadenia

Ver. 1.1
Ver. 3.0 
+EDR

Bluetooth® 
zariadenie

Profil Funkcia
Požia-
davky

Odporú-
čania

Bluetooth®

telefón

HFP (Hands-Free Profile)
Hands-free sys-
tém

Ver. 1.0 Ver. 1.6

PBAP (Phone Book Access 
Profile)

Prenesenie kon-
taktov

Ver. 1.0 Ver. 1.1

MAP (Message Access Profile)
Správy Blue-
tooth® telefónu

Ver. 1.0 

DUN (Dial-up Networking 
Profile) Pripojená služba

Ver. 1.1 

PAN (Personal Area Networking) Ver. 1.0 

Prehrávač
Bluetooth®

audio

A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) Systém Blue-

tooth® audio

Ver. 1.0 Ver. 1.2

AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile)

Ver. 1.0 Ver. 1.4

INFORMÁCIA

● Ak váš mobilný telefón nepodporuje HFP, nemôžete registrovať Bluetooth® telefón alebo
používať profily PBAP, MAP, DUN alebo PAN individuálne.

● Ak je verzia pripojeného Bluetooth® zariadenia staršia ako odporúčaná alebo nekompati-
bilná, funkcia Bluetooth® zariadenia nemusí správne fungovať.
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■ZOBRAZENIE STAVU

Stav pripojenia k internetu/Bluetooth®,
a tiež úroveň príjmu a hodnota zostá-
vajúceho nabitia batérie zariadenia, sú
zobrazené na stavovom riadku.

Č. Funkcia

Zobrazuje dostupnosť pripojenia k in-
ternetu.
 Indikátor sa nezobrazí, keď je pripo-

jenie k internetu nedostupné.

Zobrazuje úroveň nabitia batérie za-
riadenia.
 Zobrazená úroveň nie vždy zodpo-

vedá úrovni zobrazenej na zariade-
ní. Úroveň zostávajúceho nabitia 
batérie sa nemusí zobraziť v závis-
losti na zariadení. Tento systém 
nemá funkciu dobíjania.

 Ak táto informácia nie je dostupná 
z pripojeného zariadenia, ikona 
bude zobrazená s otáznikom.

Zobrazuje úroveň príjmu.
 Úroveň príjmu nie vždy zodpovedá 

úrovni zobrazenej na zariadení.
 Úroveň príjmu sa nemusí zobraziť

v závislosti na zariadení.
 Ak táto informácia nie je dostupná 

z pripojeného zariadenia, ikona 
bude zobrazená s otáznikom.

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth® .
 Indikátor je modrý, keď je Blue-

tooth® zapnuté a šedý, keď je vyp-
nuté.

Pri príjme v oblasti roamingu sa zo-
brazí "R".
 Prijímacia oblasť sa nemusí zobra-

ziť v závislosti na telefóne.

INFORMÁCIA

● Anténa pre pripojenie Bluetooth® je
vstavaná do prístrojového panela. Sys-
tém nemusí fungovať, keď používate
Bluetooth® zariadenie v nasledujúcich
podmienkach a miestach:
• Keď je zariadenie zakryté určitými pred-

metmi (napr., keď sa nachádza za se-
dadlom alebo v odkladacej schránke
a schránke v konzole).

• Keď sa zariadenie dotýka alebo je
prekryté kovovými materiálmi.
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-
tooth® a zvoľte "Paired device list"
(Zoznam spárovaných zariadení).

2 Zvoľte požadované zariadenie.

 Tlmené ikony môžu byť zvolené pre pria-
me pripojenie k funkcii.

 Odtieň ikon ukazuje, ktoré profily zariade-
nie podporuje. (Tlmené ikony nie sú do-
stupné.)

 Aktuálne pripojené profily zariadenia sú
zvýraznené.

3 Skontrolujte, že je zobrazená nasledu-
júca obrazovka.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-

tooth® a zvoľte "Charge warnings"
(Varovania o poplatkoch).

2 Zvoľte položky, ktoré majú byť nasta-
vené.

ZOZNAM SPÁROVANÝCH 
ZARIADENÍ

Použitím "Paired device list" (Zoznam
spárovaných zariadení) môže byť zme-
nený stav každého pripojenia profilu.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zmenu názvu zariadenia.

Zvoľte pre vymazanie spárovaného
zariadenia.

Zvoľte pre jednotlivé pripojenie/odpo-
jenie profilov spárovaných zariadení.

Zvoľte pre pripojenie/odpojenie všet-
kých podporovaných profilov.

NASTAVENIE VAROVANIA 
O POPLATKOCH

Č. Funkcia

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie funkcie 
varovaní o poplatkoch. Keď je zapnu-
tá, zobrazí sa vyskakovacie okno.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie funkcie 
varovania pri roamingu.



153

1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

N
A

S
T

A
V

E
N

IE

5

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Blue-

tooth® a zvoľte "Set system name
and PIN" (Nastaviť názov systému
a PIN).

2 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia pripo-
jenia a zvoľte "Connect me to Inter-
net" (Pripoj ma k internetu).

 Systém vyhľadá zariadenia, ktoré podpo-
rujú internetový profil.

 Keď je už pripojenie k internetu aktívne, zo-
brazí sa vyskakovacie okno. Pre návrat na
predchádzajúcu obrazovku zvoľte "OK".

2 Zvoľte požadované zariadenie.

3 Zvoľte "Provider username" (Meno
poskytovateľa), "Provider password"
(Heslo poskytovateľa) alebo "APN"
a zadajte meno, heslo alebo APN.

4 Zvoľte "Confirm provider informa-
tion" (Potvrďte údaje o poskytovate-
ľovi).

NASTAVENIE NÁZVU SYSTÉMU 
A PIN

Č. Funkcia

Zvoľte pre zadanie názvu.

Zvoľte pre zadanie požadovaného 
čísla.
 PIN kód musí mať 4 čísla.

RÝCHLE NASTAVENIE 
PRIPOJENIA K INTERNETU

Táto funkcia je skratka pre pripojenie
k internetu.
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1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

7. NASTAVENIE MAPY*

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Map" (Mapa).

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

*: Toyota Touch 2 s Go

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zmenu vzhľadu 
mapy na 3D smerom jazdy 
hore, 2D smerom jazdy hore 
alebo 2D severom hore.

200

Zvoľte pre zmenu jasu ob-
razovky s mapou.

155

Zvoľte pre zmenu usporia-
dania delenej obrazovky na 
aplikácie a/alebo médiá.

201

Zvoľte pre zmenu zobraze-
nia informácií o príjazde na 
odhadovaný čas príjazdu 
alebo odhadovanú dobu 
jazdy.



Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie informácie o obmedzení 
rýchlosti.

156

Zvoľte pre zmenu úrovne 
automatického zväčšenia.

200

Zvoľte pre nastavenie zo-
brazených kategórií ikon 
bodov záujmu.

156

Zvoľte pre zapnutie alebo 
vypnutie zobrazenia šípky 
navigácie trasy.

222

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie 
zobrazenia názvu aktuálnej 
ulice alebo budúcej ulice.

222

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie zobrazenia ukazovate-
ľov smeru

222

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie zobrazenia náhľadu kri-
žovatky.

222

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie zobrazenia odporúčania 
jazdného pruhu.

223
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia mapy
a zvoľte "Day/Night mode" (Denný/
nočný režim).

2 Zvoľte požadovanú položku.

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie zobrazenia lišty priebehu 
trasy.

222

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie zobrazenia ikon doprav-
nej situácie.

208

Zvoľte pre zapnutie/vypnu-
tie zobrazenia ikon rýchlost-
ných kamier.

203

Zvoľte pre zapnutie použí-
vania online údajov pre zo-
brazenie ikon rýchlostných 
kamier.

—

Č. Funkcia Strana DENNÝ/NOČNÝ REŽIM

Č. Funkcia

Zvoľte pre prepnutie obrazovky 
s mapou do denného alebo nočného 
režimu v závislosti na polohe spínača 
svetlometov.

Zvoľte pre trvalé zobrazenie obrazov-
ky s mapou v dennom režime.

Zvoľte pre trvalé zobrazenie obrazov-
ky s mapou v nočnom režime.
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia mapy
a zvoľte "POIs on map" (Body záujmu
na mape).

2 Zvoľte požadovanú kategóriu bodov
záujmu.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia mapy
a zvoľte "Speed limits" (Obmedzenia
rýchlosti).

2 Zvoľte požadovanú položku.

BODY ZÁUJMU NA MAPE

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie všetkých ka-
tegórií.

Zvoľte pre skrytie všetkých ikon.

Zvoľte pre voľbu hlavných kategórií.

Zvoľte pre voľbu podkategórií.

OBMEDZENIA RÝCHLOSTI

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie rýchlostných li-
mitov na mape.

Zvoľte pre príjem zvukovej výstrahy, 
ak je rýchlostný limit prekročený o ur-
čitý rozsah.
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8. NASTAVENIE NAVIGÁCIE*

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Navigation" (Navigácia).

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia navi-
gácie a zvoľte "Route preference"
(Preferencia trasy).

2 Zvoľte požadovanú položku.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zmenu predvoľ-
by trasy. Môžu byť zvolené 
možnosti trasy pre výpočet 
trasy.

157

Zvoľte pre nastavenie krité-
rií pre obchádzku pri vý-
počte trasy.

158

Zvoľte pre kontrolu informá-
cií a požiadaviek o krajine.
Obrazovka informácií 
o krajine sa môže zobraziť 
automaticky, keď prekročí-
te hranicu.

158

*: Toyota Touch 2 s Go

NASTAVENIE VÝPOČTU TRASY

Č. Funkcia

Zvoľte pre zmenu typu odporúčanej 
trasy na najrýchlejšiu trasu, najkratšiu 
trasu alebo ekologickú trasu.

Zvoľte pre zahrnutie histórie doprav-
ných informácií do výpočtu trasy.

Zvoľte pre zobrazenie 3 trás (najrých-
lejšej, najkratšej a ekologickej) na 
mape po výpočte trasy. (S. 221)

Zvoľte pre automatický výpočet trasy 
späť do štartovacieho miesta potom, 
ako bolo dosiahnuté cieľové miesto.
Na spiatočnej ceste do štartovacieho 
miesta budú brané do úvahy tiež za-
dané zastávky.

INFORMÁCIA

● "Show route alternatives" (Zobraziť al-
ternatívnu trasu) a "Make a round trip"
(Vytvorte si spiatočnú cestu) nie je mož-
né zvoliť súčasne.
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia navi-
gácie a zvoľte "Avoidance criteria"
(Kritériá obídenia).

2 Zvoľte požadované položky, ktorým sa
má trasa vyhnúť.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia navi-
gácie a zvoľte "Country information"
(Informácie o krajine).

2 Zvoľte požadovanú krajinu.

"Country information at border" (Inf.
o krajine na hranici): Zvoľte pre automatic-
ké zobrazovanie informácií o krajine, keď
prekročíte hranicu.

3 Skontrolujte, že sú zobrazené informá-
cie o krajine.

NASTAVENIE KRITÉRIÍ PRE 
OBCHÁDZKU PRI VÝPOČTE 
TRASY

KONTROLA INFORMÁCIÍ 
A POŽIADAVIEK O KRAJINE
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9. NASTAVENIE DOPRAVNÝCH HLÁSENÍ*

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Traffic" (Doprava).

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia dopra-

vy a zvoľte  pri "Traffic via Inter-

net" (Doprava cez internet).

2 Zvoľte požadovanú položku.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre príjem doprav-
ných hlásení cez internet.

208

Zvoľte pre zmenu nastave-
nia príjmu dopravných hlá-
sení cez internet.

159

Zvoľte pre príjem doprav-
ných hlásení pomocou rá-
diovej stanice FM.

208

Zvoľte pre zmenu nastave-
nia príjmu dopravných 
hlásení FM rádia na atoma-
tický alebo manuálny.



Zvoľte pre neprijímanie do-
pravných hlásení.



Zvoľte pre nastavenie 
okruhu pre zobrazenie do-
pravných hlásení.

160

Zvoľte pre nastavenie spô-
sobu dynamickej zmeny 
trasy.

160

*: Toyota Touch 2 s Go

NASTAVENIE PRÍJMU 
DOPRAVNÝCH HLÁSENÍ 
CEZ INTERNET

Č. Funkcia

Zvoľte pre nastavenie frekvencií aktu-
alizácie domácich dopravných hláse-
ní cez internet.

Zvoľte pre príjem dopravných hlásení 
cez internet, ak ste v zahraničí. Do-
pravné hlásenia sú prijímané cez in-
ternet s rovnakou frekvenciou 
aktualizácie ako domáce.

Zvoľte pre príjem dopravných hlásení 
cez rádiovú stanicu TMC, ak ste v za-
hraničí. Dopravné hlásenia sú prijíma-
né cez rádiovú stanicu TMC, aby ste 
sa vyhli roamingovým poplatkom.
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia dopra-
vy a zvoľte "Radius filter" (Filter okru-
hu dopr. inf...).

2 Zvoľte požadovaný okruh.

 Budú sa zobrazovať dopravné hlásenia
iba v tomto kruhu.

1 Zobrazte obrazovku nastavenia dopra-
vy a zvoľte "Dynamic reroute" (Dy-
nam. presmer.).

2 Zvoľte požadovanú položku.

NASTAVENIE FILTRA OKRUHU NASTAVENIE SPÔSOBU 
DYNAMICKEJ ZMENY TRASY

Č. Funkcia

Zvoľte pre vypnutie zmien trasy, keď 
boli prijaté dopravné hlásenia pre na-
vigovanú trasu.

Zvoľte pre automatickú zmenu trasy. 
Trasa sa automaticky zmení, keď boli 
prijaté dopravné hlásenia pre navigo-
vanú trasu.

Zvoľte pre manuálnu zmenu trasy. 
Keď boli prijaté dopravné hlásenia pre 
navigovanú trasu, zvoľte manuálne, či 
zmeníte alebo nezmeníte trasu.
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10. NASTAVENIE TOYOTA ONLINE*

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Toyota online".

3 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre vytvorenie nové-
ho účtu alebo prihlásenie 
na existujúci účet.

162

Zvoľte pre zobrazenie všet-
kých aplikácií, ktoré sú 
stiahnuté do systému. Voľ-
bou aplikácie sa zobrazí 
informačná obrazovka apli-
kácie s tlačidlom, ktoré 
umožní odstránenie prís-
lušnej aplikácie.



Zvoľte pre výber aplikácie, 
ktorá sa automaticky spustí 
po zapnutí systému.



Zvoľte pre výber aplikácie, 
ktorá sa zobrazí na delenej 
obrazovke s mapou. 
Toto nastavenie môže byť 
tiež zmenené na delenej 
obrazovke s mapou.



*: Toyota Touch 2 s Go

INFORMÁCIA

● Niektoré nastavenia vyžadujú pripojenie
k internetu a prihlásenie ku stránke por-
tálu Toyota (S. 146, 162)
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Keď nie je dostupný žiadny účet

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Toyota
online a zvoľte "Toyota web account"
(Webový účet Toyota).

2 Zvoľte "New account" (Nový účet).

3 Zvoľte "Create new account" (Vytvo-
riť nový účet).

4 Vytvorte účet portálu podľa inštrukcií na
obrazovke.

Keď je dostupný existujúci účet

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Toyota
online a zvoľte "Toyota web account"
(Webový účet Toyota).

2 Zvoľte "Selected account" (Vybrané
účty).

: Zvoľte pre editáciu účtu.

3 Zvoľte "New account" (Nový účet).

: Zvoľte pre editáciu alebo vyma-

zanie účtu.

4 Zvoľte "Create new account" (Vytvo-
riť nový účet).

5 Vytvorte účet portálu podľa inštrukcií
na obrazovke.

NASTAVENIE WEBOVÉHO 
ÚČTU TOYOTA

VYTVORENIE NOVÉHO ÚČTU
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Keď nie je dostupný žiadny účet

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Toyota
online a zvoľte "Toyota web account"
(Webový účet Toyota).

2 Zvoľte "New account" (Nový účet).

3 Zvoľte "Login with an existing ac-
count" (Prihlásiť s exist. účtom).

4 Vyplňte políčka a zvoľte "Sign in" (Pri-
hlásiť sa).

 Keď je zapnuté "Remember password"
(Zapamätať si heslo) zadané prihlasova-
cie informácie užívateľa sa zapamätajú
pre akékoľvek budúce prihlásenie.

Keď je dostupný existujúci účet

1 Zobrazte obrazovku nastavenia Toyota
online a zvoľte "Toyota web account"
(Webový účet Toyota).

2 Zvoľte "Selected account" (Vybrané
účty).

: Zvoľte pre editáciu účtu.

3 Zvoľte požadovaný účet pre prihláse-
nie.

: Zvoľte pre editáciu alebo vyma-

zanie účtu.

4 Vyplňte políčka a zvoľte "Sign in" (Pri-
hlásiť sa).

 Keď je zapnuté "Remember password"
(Zapamätať si heslo) zadané prihlasova-
cie informácie užívateľa sa zapamätajú
pre akékoľvek budúce prihlásenie.

PRIHLÁSENIE S EXISTUJÚCIM 
ÚČTOM
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1 Zobrazte obrazovku nastavenia Toyota
online a zvoľte "Toyota web account"
(Webový účet Toyota).

2 Zvoľte položku, ktorá má byť nastavená.

 Stiahnutie bodov záujmu a trás zo stránky
portálu Toyota nemusí byť dokončené
správne, ak je počas sťahovania systém
vypnutý.

ODOSLANIE/ZÍSKANIE 
NASTAVENIA NA/ZO SERVERU 
TOYOTA

Č. Funkcia

Zvoľte pre príjem diaľkovo prispôsobi-
teľných údajov nastavenia vozidla zo 
stránky portálu Toyota.

Zvoľte pre odoslanie údajov nastave-
ní vozidla, ktoré môžu byť diaľkovo 
prispôsobené na stránke portálu 
Toyota.

Zvoľte pre pridanie bodov záujmu 
a trás pomocou stiahnutia zo stránky 
portálu Toyota. Tie budú uložené 
v zozname obľúbených.

Zvoľte pre automatické stiahnutie bo-
dov záujmu a trás zo stránky portálu 
Toyota a uloženie v zozname obľúbe-
ných.
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11. NASTAVENIE TELEFÓNU

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Phone" (Telefón).

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

3 Zvoľte položku, ktoré má byť nastavená.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie funkcie 
oznámenia prichádzajúcich krátkych 
správ.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie funkcie 
oznámenia prichádzajúcich e-mailov.

Zvoľte pre nastavenie požadovaného 
vyzváňacieho tónu.

Zvoľte pre zoradenie telefónneho zo-
znamu podľa poľa mena alebo priez-
viska. (Toyota Touch 2 s Go)

Zvoľte pre manuálnu aktualizáciu tele-
fónneho zoznamu pripojeného telefó-
nu. Aktualizácia sa uskutoční 
pomocou odkazu na zoznamy telefón-
neho zoznamu v systéme a telefónu.

INFORMÁCIA

● Aktuálne nastavenie každej položky je
zobrazené vedľa nej.
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12. NASTAVENIE VOZIDLA

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Vehicle" (Vozidlo).

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

3 Zvoľte položky, ktoré majú byť nasta-
vené.

Viď "Príručka pre užívateľa".

S. 188

Sú dostupné nastavenia pre prispôso-
benie vozidla a parkovacieho asistenta.

PRISPÔSOBENIE VOZIDLA

NASTAVENIE PARKOVACIEHO 
ASISTENTA



167

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1. OVLÁDANIE NASTAVENIA

N
A

S
T

A
V

E
N

IE

5

13. ZAČAŤ*

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Get Started" (Začiatok).

3 Oskenujte QR kód do vášho telefónu
alebo navštívte URL zobrazenú na ob-
razovke.

 Spustí sa sprievodca Začať.

Môžete si prečítať tipy pre používanie
tohto systému pomocou QR kódu ale-
bo URL.

*: Toyota Touch 2 s Go
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1. SYSTÉM SPÄTNEJ KAMERY

1. SYSTÉM SPÄTNEJ KAMERY*

Spätná kamera pomáha vodičovi pri
cúvaní zobrazením pohľadu za vozidlo
s pevnými vodiacimi čiarami na obra-
zovke, napríklad pri parkovaní.

INFORMÁCIA

● Obrázky obrazovky použité v tomto tex-
te sú zamýšľané ako príklady a môžu sa
líšiť od obrazu, ktorý je aktuálne zobra-
zený na obrazovke.

*: Ak je vo výbave

POKYNY PRE JAZDU

Systém spätnej kamery je doplnkové
zariadenie určené na to, aby pomáhalo
vodičovi pri cúvaní. Pred cúvaním
skontrolujte vizuálne okolie vozidla
priamo a použitím zrkadiel. Ak to neu-
robíte, môžete naraziť do iného vozidla
a mohli by ste spôsobiť nehodu.

Keď používate systém spätnej kamery,
venujte pozornosť nasledujúcim poky-
nom.
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VÝSTRAHA

● Nikdy sa pri cúvaní nespoliehajte plne
na systém spätnej kamery. Obraz a po-
loha vodiacich čiar zobrazených na ob-
razovke sa môžu líšiť od skutočného
stavu.
Buďte pozorní, rovnako ako pri cúvaní
s ktorýmkoľvek iným vozidlom.

● Cúvajte pomaly, popritom zošliapnutím
brzdového pedálu ovládajte rýchlosť vo-
zidla.

● Uvedené inštrukcie sú iba návodom.
Kedy a o koľko otočiť volant sa bude pri
parkovaní líšiť podľa dopravných pod-
mienok, stavu vozovky, stavu vozidla,
atď. Je nutné mať toto na pamäti pred-
tým, ako použijete systém spätnej ka-
mery.

● Pri parkovaní sa uistite, že sa na parko-
vacie miesto vaše vozidlo vojde, skôr
ako na neho začnete manévrovať.

VÝSTRAHA

● Nepoužívajte tento systém v nasledujú-
cich prípadoch:
• Na zľadovatených alebo klzkých povr-

choch, alebo na snehu
• Keď používate snehové reťaze alebo

rezervné koleso
• Keď nie je kufor úplne zatvorený
• Na cestách, ktoré nie sú rovné alebo

priame, napr. zákruty alebo svahy.
● Pri nízkych teplotách môže obrazovka

stmavnúť alebo obraz môže zblednúť.
Obraz by sa mohol zdeformovať, keď sa
vozidlo pohybuje, alebo obraz na obra-
zovke nemusí byť vidieť. Skontrolujte vi-
zuálne okolie vozidla priamo a použitím
zrkadiel.

● Ak je zmenený rozmer pneumatík, polo-
ha pevných vodiacich čiar zobrazených
na obrazovke sa môže zmeniť.

● Táto kamera používa špeciálny objektív.
Vzdialenosti medzi predmetmi a chod-
cami, ktoré sa objavia na obrazovke sa
budú líšiť od skutočných vzdialeností.
(S. 176)
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POPIS OBRAZOVKY

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Obrazovka systému spätnej kamery sa zobrazí, ak je radiaca páka presunutá do
polohy "R", keď je spínač motora v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Obrazovka systému spätnej kamery sa zobrazí, ak je radiaca páka presunutá do
polohy "R", keď je spínač motora v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

Na obrazovke sú zobrazené vodiace čiary.

Zobrazené vodiace čiary sa môžu líšiť od tých, ktoré sú zobrazené na aktuálnej obra-
zovke.

Č. Zobrazenie Funkcia

Vodiaca čiara šírky vo-
zidla

Zobrazuje navádzaciu dráhu, keď bude vozidlo cúvať 
rovno.
 Zobrazená šírka je širšia, ako skutočná šírka vozidla.

Vodiaca čiara stredu vo-
zidla

Táto čiara ukazuje predpokladaný stred vozidla na 
vozovke.

Vodiaca čiara vzdialenosti
Ukazuje vzdialenosť za vozidlom.
 Zobrazuje miesto približne 0,5 m (červená) od okraja 

nárazníku.

Vodiaca čiara vzdialenosti
Ukazuje vzdialenosť za vozidlom.
 Zobrazuje miesto približne 1 m (modrá) od okraja ná-

razníku.

* Parkovací asistent
Ak je detekovaná prekážka, keď je zapnutý parkovací 
asistent, v pravom hornom rohu obrazovky sa ukáže zo-
brazenie.

*: Ak je vo výbave
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 Keď je radiaca páka presunutá do polohy "R" a je stlačené ktorékoľvek tlačidlo režimu
(napr. "MEDIA")
Systém spätnej kamery sa zruší a obrazovka sa prepne do režimu tlačidla, ktoré

bolo stlačené.

ZRUŠENIE SYSTÉMU SPÄTNEJ KAMERY

Systém spätnej kamery sa zruší, keď je radiaca páka presunutá do ktorejkoľvek
inej polohy, ako je poloha "R".
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2. POKYNY PRE SYSTÉM SPÄTNEJ KAMERY

 Postup nastavenia obrazu pre obrazovku
systému spätnej kamery je rovnaký ako
postup pre nastavenie obrazovky.
(S. 137)

OBLASŤ ZOBRAZENÁ NA 
OBRAZOVKE

Systém spätnej kamery zobrazuje po-
hľad od nárazníku v zadnej časti vo-
zidla.

Obrazovka

Zobrazovaná oblasť

Rohy nárazníku

INFORMÁCIA

● Oblasť zobrazená na obrazovke sa
môže líšiť podľa podmienok orientácie
vozidla.

● Predmety, ktoré sú v blízkosti oboch ro-
hov nárazníku alebo pod nárazníkom,
nemôžu byť zobrazené.

● Táto kamera používa špeciálny objektív.
Vzdialenosť, ktorá sa objaví na obrazov-
ke, sa líši od skutočnej vzdialenosti.

● Predmety, ktoré sú umiestnené vyššie
ako kamera, nemusia byť zobrazené na
monitore.



175

1. SYSTÉM SPÄTNEJ KAMERY

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

P
E

R
IF

É
R

N
Y

 M
O

N
IT

O
R

O
V

A
C

Í S
Y

S
T

É
M

6

KAMERA

Umiestnenie kamery systému spätnej
kamery je zobrazené na obrázku.

POUŽÍVANIE KAMERY

Ak špina alebo cudzie látky (napr.
kvapky vody, sneh, blato atď.) zostá-
vajú na kamere, kamera nemôže pre-
nášať jasný obraz. V tom prípade
polejte kameru veľkým množstvom
vody a utrite objektív kamery mäkkou
a vlhkou handrou.

UPOZORNENIE

● Systém spätnej kamery nemusí fungovať
správne v nasledujúcich prípadoch.
• Ak niečo narazí do zadnej časti vo-

zidla, poloha a montážny uhol kamery
sa môžu zmeniť.

• Pretože má kamera vodotesnú kon-
štrukciu, kameru neodpájajte, nerozo-
berajte ani neupravujte. To môže
spôsobiť jej nesprávnu činnosť.

• Keď čistíte objektív kamery, polejte ka-
meru veľkým množstvom vody a utrite
ju mäkkou a vlhkou handrou. Silné drh-
nutie objektívu kamery by mohlo spô-
sobiť poškrabanie objektívu kamery
a neschopnosť prenášať jasný obraz.

• Nepoužívajte organické riedidlá, vosk,
čistič okien alebo povlaky na sklo na
povrch kamery. Ak sa tak stane, čo
najskôr tieto látky utrite.

• Ak sa rýchlo zmení teplota, napr., keď
je v chladnom počasí vozidlo poliate
horúcou vodou, nemusí systém fungo-
vať normálne.

• Keď umývate vozidlo, nestriekajte prúd
vody na kameru alebo do okolia kame-
ry. Mohlo by tým dôjsť k poruche ka-
mery.

● Nevystavujte kameru silným nárazom,
pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.
Ak sa tak stane, nechajte vozidlo čo naj-
skôr skontrolovať vaším predajcom ale-
bo servisom Toyota, alebo iným riadne
kvalifikovaným a vybaveným odborní-
kom.
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 Vodiace čiary vzdialenosti a vodiace čiary
šírky vozidla nemusia byť v skutočnosti
rovnobežné s deliacimi čiarami parkova-
cieho miesta, aj keď sa zdajú byť rovno-
bežné. Kontrolujte tento stav vizuálne.

 Vzdialenosti medzi vodiacimi čiarami šírky
vozidla a ľavou a pravou deliacou čiarou
parkovacieho miesta nemusia byť rovna-
ké, aj keď sa zdajú byť rovnaké. Kontroluj-
te tento stav vizuálne.

 Vodiace čiary vzdialenosti poskytujú navá-
dzacie vzdialenosti pre rovné povrchy
cesty. V ktorejkoľvek z nasledujúcich situ-
ácií dôjde k medznej odchýlke medzi pev-
nými vodiacimi čiarami na obrazovke
a skutočnou vzdialenosťou/smerom na
vozovke.

ROZDIELY MEDZI 
OBRAZOVKOU 
A SKUTOČNOU VOZOVKOU

KEĎ SVAH ZA VOZIDLOM 
PRUDKO STÚPA

Vodiace čiary vzdialenosti sa zdajú byť
bližšie k vozidlu, ako je skutočná vzdia-
lenosť. Z tohto dôvodu sa predmety
zdajú byť ďalej, ako skutočne sú.
Z rovnakého dôvodu dôjde k medznej
odchýlke medzi vodiacimi čiarami
a skutočnou vzdialenosťou/smerom
na vozovke.
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KEĎ SVAH ZA VOZIDLOM 
PRUDKO KLESÁ

Vodiace čiary vzdialenosti sa zdajú byť
ďalej od vozidla, ako je skutočná vzdia-
lenosť. Z tohto dôvodu sa predmety
zdajú byť bližšie, ako skutočne sú.
Z rovnakého dôvodu dôjde k medznej
odchýlke medzi vodiacimi čiarami
a skutočnou vzdialenosťou/smerom
na vozovke.

KEĎ SA NIEKTORÁ ČASŤ 
VOZIDLA NAKLONÍ

Keď sa niektorá časť vozidla nakloní
vplyvom počtu cestujúcich alebo rozlo-
ženia nákladu, dôjde k medznej od-
chýlke medzi pevnými vodiacimi
čiarami na obrazovke a skutočnou
vzdialenosťou/smerom na vozovke.

Medzná odchýlka
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 Vodiace čiary šírky vozidla

KEĎ SA PRIBLÍŽITE 
K 3ROZMERNÝM OBJEKTOM

Vodiace čiary vzdialenosti sa zobrazu-
jú podľa objektov s plochým povrchom
(ako je vozovka). Použitím vodiacich
čiar šírky vozidla a vodiacich čiar
vzdialenosti nie je možné určiť polohu
3rozmerných objektov (ako sú vo-
zidlá). Keď sa približujete k 3rozmer-
nému objektu, ktorý presahuje von
(napr. plošina nákladného vozidla),
dajte pozor na nasledujúce.

VODIACE ČIARY ŠÍRKY 
VOZIDLA

Vizuálne skontrolujte okolie a oblasť za
vozidlom. V prípade zobrazenom dole
sa zdá byť nákladné vozidlo zvonka
vodiacich čiar šírky vozidla a nevypadá
to, že vozidlo narazí do nákladného vo-
zidla. Zadná časť nákladného vozidla
však môže v skutočnosti presahovať
cez vodiace čiary šírky vozidla. V sku-
točnosti, ak budete cúvať podľa vodia-
cich čiar šírky vozidla, vozidlo môže do
nákladného vozidla naraziť.



179

1. SYSTÉM SPÄTNEJ KAMERY

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

P
E

R
IF

É
R

N
Y

 M
O

N
IT

O
R

O
V

A
C

Í S
Y

S
T

É
M

6

VODIACE ČIARY 
VZDIALENOSTI

Vizuálne skontrolujte okolie a oblasť za
vozidlom. Na tejto obrazovke sa zdá,
že nákladné vozidlo parkuje na mieste
B. Avšak v skutočnosti, ak budete cú-
vať do bodu A, narazíte do nákladného
vozidla. Na obrazovke sa zdá, že A je
najbližšie a C je najďalej. Avšak v sku-
točnosti je vzdialenosť k A a C rovnaká
a B je ďalej ako A a C.

Polohy A, B a C

C

A

B

C

A B



180

1. SYSTÉM SPÄTNEJ KAMERY

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

3. ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich príznakov, pozrite sa na pravdepo-
dobnú príčinu a riešenie a overte to.

Ak nie je príznak vyriešený navrhovaným riešením, nechajte vozidlo skontrolo-
vať vaším predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným
a vybaveným odborníkom.

AK ZISTÍTE NEJAKÉ PRÍZNAKY

Príznak Pravdepodobná príčina Riešenie

Obraz je ťažko viditeľný  Vozidlo je v tmavej oblasti
 Teplota v okolí objektívu je 

buď vysoká alebo nízka
 Vonkajšia teplota je nízka
 Na objektíve sú kvapky 

vody
 Prší alebo je vlhko
 Nečistoty (blato atď.) zostá-

vajú na kamere
 Slnko alebo svetlomety 

svietia priamo do kamery
 Vozidlo je pod fluorescenč-

ným svetlom, sodíkovým 
svetlom, ortuťovým svet-
lom atď.

Cúvajte, popritom kontrolujte 
okolie vozidla. (Akonáhle sa 
podmienky zlepšia, použite 
opäť kameru.)
Postup nastavenia kvality ob-
razu pre systém spätnej ka-
mery je rovnaký ako postup 
pre nastavenie obrazovky 
systému. (S. 137)

Obraz je rozmazaný Špina alebo nečistoty (napr. 
kvapky vody, sneh, blato atď.) 
zostávajú na kamere.

Polejte kameru veľkým množ-
stvom vody a utrite objektív 
kamery mäkkou a vlhkou 
handrou.

Obraz je vychýlený Kamera alebo okolitá oblasť 
dostala silný náraz.

Nechajte vozidlo skontrolovať 
vaším predajcom alebo servi-
som Toyota, alebo iným 
riadne kvalifikovaným a vyba-
veným odborníkom.

Pevné vodiace čiary sú veľmi 
vychýlené

Poloha kamery je vychýlená. Nechajte vozidlo skontrolovať 
vaším predajcom alebo servi-
som Toyota, alebo iným 
riadne kvalifikovaným a vyba-
veným odborníkom.

 Vozidlo je naklonené. (Vo 
vozidle je ťažký náklad, tlak 
pneumatík je nízky z dôvo-
du defektu, atď.)

 Vozidlo je používané na 
svahu.

Ak to nastane z týchto dôvo-
dov, neznamená to poruchu.
Cúvajte, popritom kontrolujte 
okolie vozidla.
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2. PARKOVACÍ ASISTENT

1. PARKOVACÍ ASISTENT*

Predné stredné senzory

Predné rohové senzory

Predné bočné senzory 
(10senzorové modely)

Zadné rohové senzory

Zadné stredné senzory

1 Zobrazte nastavenie, stlačte " " alebo

" " na spínači na volante.

2 Stlačte " " alebo " " na spínači na vo-

lante, aby ste zvolili .

3 Stlačte spínač Zadať na spínači na vo-
lante, aby ste systém zapli/vypli.

 Keď je systém zapnutý, rozsvieti sa indi-
kátor, aby informoval vodiča, že je systém
v činnosti.

Pri rovnobežnom parkovaní alebo pri
zachádzaní do garáže ste pomocou
displeja a bzučiaku informovaní
o vzdialenosti od prekážok, ktorá je me-
raná senzormi. Keď používate tento
systém, vždy kontrolujte okolitý priestor.

TYPY SENZOROV

*: Ak je vo výbave

ZAPNUTIE/VYPNUTIE 
PARKOVACIEHO ASISTENTA

Tento systém môže byť zapnutý/vyp-
nutý na multiinformačnom displeji.
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■ZOBRAZENIE NA OBRAZOVKE

Činnosť predných rohových a pred-
ných bočných senzorov*

Činnosť predných stredných senzorov

Činnosť zadných rohových senzorov

Činnosť zadných stredných senzorov
*: 10senzorové modely

Keď sa vozidlo pohybuje dopredu

: Zvoľte pre stlmenie zvukov bzu-
čiaku.

 Keď je detekovaná prekážka, automaticky
sa zobrazí grafika. Obrazovku je možné
nastaviť tak, že sa grafika nezobrazí. 
(S. 188)

Keď sa vozidlo pohybuje dozadu

 Keď je detekovaná prekážka, v pravom
hornom rohu obrazovky sa zobrazí zjed-
nodušený obrázok.

ZOBRAZENIE

Keď senzory detekujú prekážku, na
displeji navigačného/multimediálneho
systému sa objaví grafika v závislosti
na polohe a vzdialenosti prekážky.
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■Zobrazenie vzdialenosti

Senzory, ktoré detekujú prekážku, budú svietiť súvisle alebo blikať.

ZOBRAZENIE VZDIALENOSTI A BZUČIAK

Keď senzor detekuje prekážku, zobrazí sa smer a približná vzdialenosť k prekážke
a znie bzučiak.

Vložené 
zobrazenie

Približná vzdialenosť k prekážke

Systém spätnej 
kamery*1

Predné a zadné 
stredné senzory

Predné bočné 
senzory*2

Predné a zadné 
rohové senzory

(bliká pomaly)

Predný stredný senzor: 
100 až 55 cm 
Zadný stredný senzor: 
150 až 55 cm 

 

(bliká)

55 až 42,5 cm  50 až 37.5 cm

(bliká rýchlo)

42,5 až 30 cm  37,5 až 25 cm

(súvisle)

Menej ako 30 cm Menej ako 25 cm Menej ako 25 cm 

*1: Zobrazenie sa môže líšiť od zobrazení na týchto obrázkoch. (S. 182)
*2: 10senzorové modely
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■Činnosť bzučiaku a vzdialenosť k prekážke

Keď sú senzory v činnosti, znie pípanie.
 Bzučiak znie rýchlejšie, keď sa vozidlo približuje k prekážke. 

Keď sa vozidlo dostane do nasledujúcej vzdialenosti k prekážke, bzučiak znie nepre-
rušovane.
• Predné rohové senzory: Približne 25 cm
• Predné stredné senzory: Približne 30 cm
• Predné bočné senzory*: Približne 25 cm
• Zadné rohové senzory: Približne 25 cm
• Zadné stredné senzory: Približne 30 cm

 Keď sú súčasne detekované 2 prekážky alebo viac, systém bzučiaku reaguje na naj-
bližšiu prekážku. Ak sú jedna alebo obidve prekážky v hore uvedených vzdialenos-
tiach, pípanie bude opakovať dlhý tón, nasledovaný rýchlym pípaním.

*: 10senzorové modely

INFORMÁCIA

● Nastavenie (napr. hlasitosť bzučiaku) môže byť zmenené. (S. 188)
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Približne 100 cm

Približne 150 cm

Približne 25 cm*

Približne 50 cm

Približne 50 cm

 Na obrázku je znázornený rozsah detek-
cie senzorov. Majte na pamäti, že senzory
nemôžu detekovať prekážky, ktoré sú ex-
trémne blízko u vozidla.

 Dosah senzorov sa môže meniť v závis-
losti na tvare objektu, atď.

*: 10senzorové modely

 Na senzore je nečistota, sneh alebo ľad.
 Senzor je zamrznutý.
 Senzor je niečím prikrytý.
 Vozidlo je značne naklonené na jednu

stranu.
 Na extrémne nerovnej ceste, vo svahu, na

štrku alebo na tráve.
 Okolie vozidla je hlučné z dôvodu trúbenia

vozidiel, hluku motocyklových motorov,
vzduchových bŕzd veľkých vozidiel alebo
iných hlučných zariadení, vydávajúcich ul-
trazvukové vlny.

 V okolí je iné vozidlo vybavené parkova-
cím asistentom.

 Senzor je pokrytý vrstvou rozstrieknutej
vody alebo hustého dažďa.

 Vozidlo je vybavené ochranným rámom
alebo rádiovou anténou.

 Sú nainštalované ťažné oká.
 Nárazník alebo senzor boli vystavené sil-

nému nárazu.
 Vozidlo sa približuje k vysokému alebo

pravouhlému obrubníku.
 V prudkom slnečnom svite alebo veľmi

mrazivom počasí.
 Je nainštalované neoriginálne (znížené,

atď.) pruženie.

ROZSAH DETEKCIE 
SENZOROV

INFORMÁCIE O DETEKCII 
SENZOROV

Určitý stav vozidla a okolité prostredie
môže ovplyvniť schopnosť senzorov
správne detekovať prekážky. Jednotli-
vé prípady, kedy k tomu môže dôjsť, sú
vypísané dole.

 Navyše k hore uvedeným príkladom sú
prípady, kedy z dôvodu ich tvaru môžu
byť dopravné značky a iné predmety po-
súdené senzorom tak, že sú bližšie ako
sú.
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 Tvar prekážky môže brániť senzorom, aby
prekážku detekovali. Zvláštnu pozornosť
venujte nasledujúcim prekážkam:
• Drôty, ploty, laná, atď.
• Bavlna, sneh a iné materiály, ktoré pohl-

cujú zvukové vlny
• Ostro tvarované predmety
• Nízke prekážky
• Vysoké prekážky s vyčnievajúcou hor-

nou časťou smerom k vášmu vozidlu

VÝSTRAHA

● Výstraha pri použití parkovacieho asis-
tenta
Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže spôsobiť, že vo-
zidlo nebude možné viesť bezpečne
a môže tak dôjsť k nehode.
• Nepoužívajte senzory pri rýchlostiach

presahujúcich 10 km/h.
• Nepripevňujte žiadne príslušenstvo v do-

sahu senzorov.
● Nikdy nepoužívajte parkovacieho asis-

tenta, ak jeden alebo viac senzorov má
poruchu, aj keď senzory, ktoré fungujú
správne, stále detekujú prekážky.

UPOZORNENIE

● Pri umývaní vozidla
● Na časti, kde sú umiestnené senzory,

nestriekajte prúd vody alebo pary.
● Mohlo by tým dôjsť k poruche senzora.
● Pretože v nasledujúcich prípadoch môže

mať parkovací asistent poruchu, nechaj-
te ho čo najskôr skontrolovať vašim pre-
dajcom alebo servisom Toyota, alebo
iným riadne kvalifikovaným a vybave-
ným odborníkom.
• Grafika, ktorá signalizuje, že bola dete-

kovaná prekážka, sa nezobrazí a ne-
zaznie pípnutie, aj keď je zapnutý
režim parkovacieho asistenta.

• Grafika, ktorá signalizuje, že bola dete-
kovaná prekážka, sa zobrazí, napriek
tomu, že v okolí vozidla nie je žiadna
prekážka.

• Ak malo vaše vozidlo nehodu.
• Ak grafika, ktorá signalizuje, že bola

detekovaná prekážka, zostáva zobra-
zená bez zvuku pípnutia.
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: Tento symbol signalizuje, že par-

kovací asistent má poruchu. Nechajte
vozidlo čo najskôr skontrolovať vaším
predajcom alebo servisom Toyota, ale-
bo iným riadne kvalifikovaným a vybave-
ným odborníkom.

: Tento symbol signalizuje, že je

senzor pokrytý nečistotami, napr. sne-
hom alebo blatom. Odstráňte nečistoty
zo senzora.
Ak výstražné hlásenie nezmizne ani po
odstránení nečistôt, parkovací senzor
môže mať poruchu. Nechajte vozidlo
skontrolovať vaším predajcom alebo
servisom Toyota, alebo iným riadne kva-
lifikovaným a vybaveným odborníkom.

VÝSTRAHA PORUCHY 
PARKOVACIEHO ASISTENTA

Ak je detekovaná chyba, keď je parko-
vací asistent zapnutý, symbol vozidla
sa zobrazí alebo bliká so zvukmi pípa-
nia.

INFORMÁCIA

● Zobrazenie výstrahy poruchy parkova-
cieho asistenta nie je poskytované pri
niektorej z nasledujúcich činností:
• Prepnutie na inú obrazovku
• Vypnutie hlavného spínača parkova-

cieho asistenta

AK SA OBJAVÍ VÝSTRAHA 
PORUCHY
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2. NASTAVENIE PARKOVACIEHO ASISTENTA

1 Stlačte tlačidlo "SETUP".

2 Zvoľte "Vehicle" (Vozidlo).

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 s Go

3 Zvoľte "TOYOTA park assist set-
tings" (Nastavenie parkovacieho asis-
tenta).

4 Zvoľte požadované tlačidlo.

1 Zobrazte obrazovku "TOYOTA park
assist settings" (Nastavenie parkova-
cieho asistenta). (S. 188)

2 Zvoľte obrazovkové tlačidlo.

 Hlasitosť má 5 úrovní, ktoré sa s vyššou
hodnotou zvyšujú.

Môže byť nastavená hlasitosť pípania,
zapnutie alebo vypnutie zobrazenia,
atď.

NASTAVENIE HLASITOSTI 
VÝSTRAHY

Môže byť nastavená hlasitosť výstrahy.
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1 Zobrazte obrazovku "TOYOTA park
assist settings" (Nastavenie parkova-
cieho asistenta). (S. 188)

2 Zvoľte pre zapnutie/vypnutie zobraze-
nia parkovacích senzorov.

1 Zobrazte obrazovku "TOYOTA park
assist settings" (Nastavenie parkova-
cieho asistenta). (S. 188)

2 Zvoľte "Front" (Vpredu) alebo "Rear"
(Vzadu).

 Zvoľte "Front" alebo "Rear", aby ste pre-
pli vzdialenosť pre predné alebo zadné
senzory a tón indikácie z dlhej vzdialenosti
na krátku vzdialenosť, alebo z krátkej
vzdialenosti na dlhú vzdialenosť.

NASTAVENIE ZOBRAZENIA 
PARKOVACÍCH SENZOROV

Zobrazenie parkovacích senzorov je
možné zapnúť alebo vypnúť.

INFORMÁCIA

● Napriek tomu, že je zvolené "Display
off", ak je detekovaná prekážka pri čin-
nosti spätnej kamery, v pravej hornej
časti obrazovky sa objaví výstraha.

NASTAVENIE ZOBRAZENIA 
A TÓNU INDIKÁCIE

Môže byť nastavené zobrazenie pred-
ných alebo zadných senzorov a tón in-
dikácie.
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1. STRUČNÝ PREHĽAD.................. 192

OBRAZOVKA S MAPOU ....................  192

OBRAZOVKA MENU NAVIGÁCIE......  196

2. OVLÁDANIE OBRAZOVKY 
S MAPOU .................................. 198

ZOBRAZENIE OBRAZOVKY 
S MAPOU .........................................  198

ZOBRAZENIE AKTUÁLNEJ POLOHY 
VOZIDLA ..........................................  198

OVLÁDANIE POSÚVANIA 
OBRAZOVKY ...................................  199

MIERKA MAPY ...................................  200

ORIENTÁCIA MAPY ...........................  200

DELENÁ OBRAZOVKA.......................  201

3. INFORMÁCIE NA OBRAZOVKE 
S MAPOU .................................. 203

ZOBRAZENIE RÔZNYCH 
INFORMÁCIÍ NA MAPE ...................  203

IKONY BODOV ZÁUJMU....................  203

4. DOPRAVNÉ HLÁSENIA.............. 208

IKONA DOPRAVNÉHO HLÁSENIA 
NA MAPE..........................................  208

ZOZNAM DOPRAVNÝCH HLÁSENÍ ..  209

1. VYHĽADÁVANIE ........................  211

ZOBRAZENIE OBRAZOVKY 
MENU NAVIGÁCIE ...........................  211

VYHĽADANIE Z CIEĽOV RÝCHLEHO 
PRÍSTUPU ........................................  211

VYHĽADANIE ZO ZOZNAMU 
OBĽÚBENÝCH .................................  213

VYHĽADANIE Z POSLEDNÝCH 
CIEĽOV.............................................  213

VYHĽADANIE POMOCOU 
TELEFÓNNEHO ZOZNAMU ............  214

VYHĽADANIE POMOCOU ADRESY ..  214

VYHĽADANIE POMOCOU 
SÚRADNÍC .......................................  215

VYHĽADANIE POMOCOU BODOV 
ZÁUJMU............................................  215

1 ZÁKLADNÉ ČINNOSTI 2 VYHĽADANIE CIEĽA
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1. ZAHÁJENIE NAVIGÁCIE 
TRASY ......................................  219

ZAHÁJENIE NAVIGÁCIE TRASY........  219

2. NAVIGÁCIA TRASY ...................  222

OBRAZOVKA NAVIGÁCIE TRASY .....  222

HLASOVÁ NAVIGÁCIA .......................  223

ZASTAVENIE NAVIGÁCIE TRASY .....  224

3. EDITÁCIA TRASY.......................  225

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O CIELI ..  226

PRIDANIE ZASTÁVOK........................  227

EDITÁCIA ZASTÁVOK ........................  228

BLOKOVANIE ÚSEKOV TRASY.........  229

ZOBRAZENIE ZOZNAMU 
ODBOČIEK .......................................  229

NASTAVENIE OBCHÁDZKY...............  230

DYNAMICKÁ ZMENA TRASY 
POMOCOU DOPRAVNÝCH 
HLÁSENÍ ...........................................  231

1. REGISTRÁCIA POLOŽKY ..........  233

VYTVORENIE NOVEJ POLOŽKY ......  233

REGISTRÁCIA CIEĽOV RÝCHLEHO 
PRÍSTUPU........................................  234

PRENESENIE BODOV ZÁUJMU 
A TRÁS POMOCOU USB PAMÄTE ..  234

STIAHNUTIE BODOV ZÁUJMU 
A TRÁS POMOCOU INTERNETU ...  235

2. EDITÁCIA INFORMÁCIÍ 
O POLOŽKE..............................  236

EDITÁCIA INFORMÁCIÍ 
O POLOŽKE .....................................  236

1. OBMEDZENIA NAVIGAČNÉHO 
SYSTÉMU..................................  238

2. AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNEJ 
DATABÁZY ...............................  240

AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNEJ 
DATABÁZY.......................................  240

3 NAVIGÁCIA TRASY 4 OBĽÚBENÉ CIEĽOVÉ MIESTA

5
INFORMÁCIE O NAVIGAČNOM 
SYSTÉME

NAVIGAČNÝ SYSTÉM (Toyota Touch 2 s Go)

Niektoré funkcie nie je možné ovládať počas jazdy.
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1. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI

1. STRUČNÝ PREHĽAD

OBRAZOVKA S MAPOU

Pre zobrazenie obrazovky s mapou stlačte tlačidlo "MAP/NAV". Pri každom stla-
čení tlačidla "MAP/NAV" sa obrazovka prepína medzi obrazovkou s mapou a ob-
razovkou menu navigácie.
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Č. Funkcia Strana

Zobrazuje informácie o cieľovom mieste, napr. odhadovaný čas prí-
jazdu, zostávajúci čas cesty, vzdialenosť a informácie dopravnej pred-
povede.
Pri každej voľbe tejto oblasti sa informácia prepína medzi časom prí-
jazdu a zostávajúcim časom do cieľového miesta.

—

Zobrazuje vzdialenosť k nasledujúcej odbočke so šípkou signalizujú-
cou smer odbočenia. Keď je zvolená ikona so šípkou, posledné navi-
gačné oznámenie bude zopakované.

—

Zvoľte pre otvorenie/zatvorenie delenej obrazovky. 194

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky menu navigácie. 196

Zvoľte pre zmenšenie/zväčšenie mierky mapy. 200

Zvoľte pre zmenu usporiadania mapy. Tento symbol znamená aktuál-
ne usporiadanie mapy.

200

Zvoľte pre stlmenie hlasového navádzania. 223

Zvoľte pre otvorenie/zatvorenie menu možností. 195

Zobrazuje aktuálnu polohu vozidla. 198

Zobrazuje názov aktuálnej ulice alebo budúcej ulice. —

Zobrazuje dopravné udalosti na trase.
Zobrazuje sa zostávajúca dĺžka a zostávajúci čas meškania.

—
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■DELENÁ OBRAZOVKA

Delená obrazovka môže zobrazovať niekoľko informácií, napr. zdroje médií a apli-
kácie Toyota online súčasne s mapou.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre otvorenie/zatvorenie delenej obrazovky. —

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky menu navigácie. 196

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth® a internetu.
Keď je zvolená táto ikona, zobrazí sa obrazovka so zoznamom spáro-
vaných zariadení.

145

Zvoľte pre zmenu aplikácie zobrazenej na paneli. —

Zobrazuje informácie o zdroji médií a/alebo aplikácii Toyota online. 
Keď je zvolená informačná oblasť, zvolená položka sa zobrazí na celú 
obrazovku.

201
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■MENU VOLIEB

Zvoľte  pre otvorenie/zatvorenie menu možností.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zastavenie navigácie aktuálnej trasy. —

Zvoľte pre zobrazenie informácií o čerpacích staniciach. Je možné 
skontrolovať tiež polohu a ceny paliva.

254

Zvoľte pre zobrazenie dopravných hlásení. Zobrazí sa zoznam do-
pravných hlásení týkajúcich sa nastavenej trasy, všetky dopravné hlá-
senia a výstrahy.

209

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky informácií o trase. Môžu byť zvolené 
možnosti trasy pre výpočet trasy.

225

Zvoľte pre zobrazenie informácií o parkoviskách. Je možné skontrolo-
vať polohu a dostupné miesta na parkoviskách.

256
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OBRAZOVKA MENU NAVIGÁCIE

Pre zobrazenie obrazovky menu navigácie stlačte tlačidlo "MAP/NAV" alebo zvoľte

 na obrazovke s mapou. Pri každom stlačení tlačidla "MAP/NAV" sa obrazovka

prepína medzi obrazovkou s mapou a obrazovkou menu navigácie.
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Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre vyhľadanie cieľového miesta pomocou adresy alebo súrad-
níc.

214

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth® .
Keď je zvolená táto ikona, zobrazí sa obrazovka so zoznamom spáro-
vaných zariadení.

145

Zvoľte pre vyhľadanie cieľového miesta pomocou zoznamu posled-
ných cieľových miest.

213

Zvoľte pre vyhľadanie cieľového miesta pomocou telefónneho zozna-
mu pripojeného telefónu.

214

Zvoľte pre vyhľadanie cieľa pomocou POI (bodu záujmu). 215

Zvoľte pre zobrazenie zoznamu obľúbených. 213

Zvoľte pre nastavenie cieľového miesta z cieľov rýchleho prístupu. Sú 
zobrazené 4 obľúbené cieľové miesta (domov, práca a akékoľvek 2 
obľúbené ciele) ako tlačidlá rýchleho prístupu a priameho zahájenia 
navigácie trasy.

211
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2. OVLÁDANIE OBRAZOVKY S MAPOU

1 Stlačte tlačidlo "MAP/NAV".

2 Zvoľte "Confirm" (Potvrdiť).

 Po niekoľkých sekundách sa výstražná
obrazovka automaticky prepne na obra-
zovku s mapou.

 Značka aktuálnej polohy vozidla  sa
objaví uprostred obrazovky s mapou.

ZOBRAZENIE OBRAZOVKY 
S MAPOU

ZOBRAZENIE AKTUÁLNEJ 
POLOHY VOZIDLA

Keď zapnete navigačný systém, naj-
skôr sa zobrazí aktuálna poloha. Táto
obrazovka zobrazuje aktuálnu polohu
vozidla a mapu priľahlého okolia.

INFORMÁCIA

● Pri jazde sa značka aktuálnej polohy vo-
zidla na obrazovke nepohybuje a pohy-
buje sa mapa.

● Aktuálna poloha sa automaticky nastaví,
keď vozidlo prijíma signály z GPS (Glo-
bal Positioning System). Ak nie je vaša
aktuálna poloha správna, automaticky
sa opraví potom, ako vozidlo bude prijí-
mať signály z GPS.

● Po odpojení akumulátora alebo u nové-
ho vozidla nemusí byť aktuálna poloha
správna. Akonáhle systém prijme signá-
ly z GPS, zobrazí sa správna aktuálna
poloha.
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1 Zvoľte  na mape.

2 Zvoľte .

3 Skontrolujte, že sú zobrazené informá-
cie o aktuálnej polohe.

 Ak necháte prst položený na obrazovke,
mapa sa bude plynule posúvať v tomto
smere, kým prst nezdvihnete.

 V závislosti na mierke mapy bude u zvole-
ného miesta zobrazený názov ulice alebo
súradnice.

 Po posunutí obrazovky zostane mapa vy-
stredená vo zvolenej polohe, kým neakti-
vujete inú funkciu. Značka aktuálnej
polohy vozidla sa bude ďalej pohybovať
po vašej aktuálnej trase a môže sa dostať

mimo obrazovku. Keď zvolíte ,
značka aktuálnej polohy vozidla sa vráti
do stredu obrazovky a mapa sa bude po-
hybovať podľa postupu vozidla po určenej
trase.

AKTUÁLNA POLOHA 
A INFORMÁCIE GPS

Č. Informácie

Poskytované informácie sa líšia podľa 
toho, či je cesta, po ktorej idete, diaľ-
nica alebo ulica.

Zemepisná šírka a dĺžka

Počet dostupných satelitov a nadmor-
ská výška

Zvoľte pre registráciu aktuálnej polo-
hy v zozname obľúbených. (S. 233)

OVLÁDANIE POSÚVANIA 
OBRAZOVKY

Keď zvolíte akékoľvek miesto na mape,
toto miesto sa presunie do stredu obra-
zovky a je označené značkou kurzora

.

 Keď je zvolené "Go", zobrazí sa zaha-
jovacia obrazovka navigácie trasy.
(S. 219)

 Keď je zvolené "Save" (Uložiť), miesto
je zaregistrované v zozname obľúbe-
ných. (S. 233)
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1 Zvoľte  na mape.

2 Pre zmenu mierky obrazovky s mapou
zvoľte "+" alebo "-" .

 Mierku obrazovky s mapou môžete zme-
niť tiež nasledujúcimi spôsobmi:
• Voľbou požadovaného bodu na mierke.
• Posunutím ukazovateľa mierky na poža-

dovaný bod.

 Každou voľbou  sa zapína/vypína
funkcia automatického zväčšenia mapy. 
Môže byť zvolená prvotná automatická
úroveň zväčšenia. (S. 154)

1 Zvoľte tlačidlo vzhľadu mapy.

 Každou voľbou tlačidla vzhľadu mapy sa
vzhľad mapy bude prepínať nasledovne:

 (3D smerom jazdy hore)   (2D

smerom jazdy hore)   (2D severom
hore)

MIERKA MAPY

INFORMÁCIA

● Rozsah mierky je od 10 m do 500 km.
● Keď sa zmení mierka, na chvíľu sa zo-

brazí nový indikátor mierky.

VZHĽAD MAPY

Orientácia mapy môže byť prepínaná
medzi 3D smerom jazdy hore, 2D sme-
rom jazdy hore a 2D severom hore voľ-
bou tlačidla orientácie mapy.
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3D smerom jazdy hore

2D smerom jazdy hore

2D severom hore

1 Zvoľte .

2 Skontrolujte, že je zobrazená delená
obrazovka.

S informáciami o médiu

S informáciami o aplikácii a médiu

DELENÁ OBRAZOVKA

Delená obrazovka môže zobrazovať
niekoľko informácií, napr. zdroje médií
a aplikácie Toyota online súčasne
s mapou. Keď je zvolená informačná
oblasť, zvolená položka sa zobrazí na
celú obrazovku.
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 Usporiadanie delenej obrazovky môže byť
zvolené pomocou nastavenia mapy.
(S. 154)

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie obrazovky 
menu navigácie.

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth®.
Keď je zvolená táto ikona, zobrazí sa 
obrazovka so zoznamom spárova-
ných zariadení. (S. 145)

Zobrazuje informácie o zdroji média. 
Keď je zvolená táto oblasť, zdroj mé-
dia sa zobrazí na celú obrazovku.

Zobrazuje informácie o aplikácii 
Toyota online. Keď je zvolená táto 
oblasť, aplikácia sa zobrazí na celú 
obrazovku.

Zvoľte pre zmenu aplikácie Toyota 
online zobrazenej na paneli.
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3. INFORMÁCIE NA OBRAZOVKE S MAPOU

■OBMEDZENIA RÝCHLOSTI

■BEZPEČNOSTNÉ KAMERY

ZOBRAZENIE RÔZNYCH 
INFORMÁCIÍ NA MAPE

Na mape môžu byť zobrazené rôzne
informácie.

Môže byť zobrazený rýchlostný limit
cesty, po ktorej idete.

Bezpečnostné kamery môžu byť zo-
brazené ako ikony na mape.

INFORMÁCIA

● Hore uvedené položky budú zobrazova-
né v závislosti na mierke mapy.

● Hore uvedené položky budú zobrazova-
né v závislosti na dostupných údajoch
mapy.

● Zobrazovanie hore uvedených položiek
môže byť vypnuté. (S. 154)

IKONY BODOV ZÁUJMU

ZOBRAZENIE IKON BODOV 
ZÁUJMU

Na obrazovke s mapou je možné zo-
braziť body záujmu, napríklad čerpacie
stanice a reštaurácie. Ich poloha môže
byť tiež nastavená ako cieľové miesto.

INFORMÁCIA

● Môžete zvoliť jednotlivé typy ikon bodov
záujmu zobrazených na obrazovke.
(S. 154)
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■ZOZNAM IKON BODOV ZÁUJMU

Všeobecné

Doprava

Ikona Názov

Knižnica

Vysoká škola/Univerzita

Škola

Turistická informačná kancelária

Cintorín

Štátny úrad

Kongresové/Výstavné centrum, 
Radnica

Súd

Modlitebňa

Ubytovanie

Lekáreň

Hraničný priechod

Banka

Bankomat

Pošta

Obchodné zariadenie

Zdravotné zariadenie, Lekár

Nemocnica

Hasičská stanica

Policajná stanica

Verejný telefón

Zubár

Veterinár

Ikona Názov

Opravovňa automobilov

Predaj automobilov

Výjazd z diaľnice

Letisko

Autobusová stanica

Železničná stanica

Stanica mestskej dopravy

Čerpacia stanica

Požičovňa automobilov

Ikona Názov
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Zábava

Šport/Voľný čas

Prístavisko trajektu

Parkovisko

Poschodové parkovisko automo-
bilov

P+R parkovisko

Odpočívadlo

Automobilový klub

Opravovňa nákladných automo-
bilov

Predaj motocyklov

Ikona Názov

Hromadný bod záujmu

Bar, Piváreň

Nočný klub, Divadelné umenie

Kino

Kasíno

Kaviarne

Reštaurácie

Ikona Názov

Ikona Názov

Športové aktivity

Golfové ihrisko

Pretekárska dráha

Športový komplex

Vodné športy

Bowlingové centrum

Lyžiarske areály

Zábavný park

Vinica

Múzeum

Nákupy

Obchodný dom

Turistická atrakcia

Park, Rekreačná oblasť

Prístav jácht

Kemp

Obchod s potravinami
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1 Zvoľte požadovanú ikonu bodu záujmu
na mape.

Jeden bod záujmu

2 Zvoľte názov bodu záujmu.

Hromadný bod záujmu

2 Zvoľte .

Historická pamiatka

Parkovisko obytných prívesov, 
Kemp

Kníhkupectvo

Kaderníctvo a kozmetika

Fotograf

Predajňa obuvi

Predajňa vína a likérov

Predajňa odevov

Čistiareň a práčovňa

Ikona Názov ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ 
O BODE ZÁUJMU
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3 Skontrolujte, že sú zobrazené informá-
cie o bode záujmu.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre volanie registro-
vaného telefónneho čísla.

112

Zvoľte pre registráciu mies-
ta v zozname obľúbených.

233

Zvoľte pre zobrazenie ob-
razovky zahájenia navigá-
cie trasy.

219

Zvoľte pre zobrazenie 
Street View.

253
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4. DOPRAVNÉ HLÁSENIA

Ikona dopravného hlásenia na mape

Zoznam dopravných hlásení

■ZOBRAZENIE PODROBNÉHO DO-
PRAVNÉHO HLÁSENIA

1 Zvoľte požadovanú ikonu dopravného
hlásenia na mape.

2 Skontrolujte, že je zobrazené podrob-
né dopravné hlásenie.

Dopravné hlásenia, ako sú dopravné
zápchy, nehody a uzatvorenia cesty,
sú zobrazené na mape alebo v zozna-
me. Údaje o doprave môžu byť prijíma-
né pomocou rádiového vysielania
alebo internetu

IKONA DOPRAVNÉHO 
HLÁSENIA NA MAPE
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■ZOZNAM IKON DOPRAVNÉHO
HLÁSENIA

1 Zvoľte  na mape.

2 Zvoľte .

3 Zvoľte požadovanú položku pre voľbu
zoznamu. 

Ikona Názov

Nebezpečenstvo šmyku

Zlé počasie

Vietor

Sneženie

Zvýšená premávka

Hustá premávka

Nehoda

Práce na ceste

Zúžená vozovka

Výstraha

Uzávierka

Kontrolné miesto

Informácie

ZOZNAM DOPRAVNÝCH 
HLÁSENÍ

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie dopravných 
hlásení týkajúcich sa nastavenej 
trasy.

Zvoľte pre zobrazenie všetkých do-
pravných hlásení.

Zvoľte pre zobrazenie dopravných 
hlásení s výstrahou.
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4 Zvoľte požadované dopravné hlásenie. 5 Skontrolujte, že je zobrazené podrob-
né dopravné hlásenie.

Č. Informácie

Úsek trasy
Ak nie je úsek trasy dostupný, zobrazí 
sa informácia, napr. názov ulice, ná-
zov mesta, regiónu alebo krajiny.

: Ikona nehody

: Ikona nehody na trase

: Ikona nehody na obchádzko-
vej trase

Vzdialenosť k nehode a smer od vo-
zidla

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie budúceho ale-
bo predchádzajúceho úseku.

Zvoľte pre obchádzku úseku na trase.
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2. VYHĽADANIE CIEĽA

1. VYHĽADÁVANIE

1 Zvoľte  na mape alebo stlačte tla-

čidlo "MAP/NAV".

2 Skontrolujte, že je zobrazené menu
navigácie.

 Vyhľadanie cieľa je možné vykonať odliš-
nými spôsobmi.

1 Zvoľte požadovaný cieľ rýchleho prí-
stupu.

Pre použitie tejto funkcie je nutné zare-
gistrovať cieľové miesta. (S. 234)

Automatická navigácia je dostupná iba
pre 4 obľúbené cieľové miesta. Keď je
automatická navigácia aktivovaná, zap-

ne sa . (S. 212)

ZOBRAZENIE OBRAZOVKY 
MENU NAVIGÁCIE

Vyhľadávanie cieľa môže byť vykona-
né na obrazovke menu navigácie.

VYHĽADANIE Z CIEĽOV 
RÝCHLEHO PRÍSTUPU

Sú zobrazené 4 obľúbené cieľové
miesta (domov, práca a akékoľvek 2
obľúbené ciele) ako tlačidlá rýchleho
prístupu, a keď sú zvolené, zaháji sa
priamo navigácia trasy.
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1 Zvoľte "OK" pre zahájenie navigácie.

Keď naštartujete vozidlo v zaregistrova-
nom dni/časovom úseku, zobrazí sa vy-
skakovacie hlásenie.

Automatická navigácia je dostupná iba
pre 4 obľúbené cieľové miesta (domov,
práca a 2 ďalšie obľúbené ciele).

Pre použitie tejto funkcie je nutné zare-
gistrovať dni/časové úseky pre cieľové
miesta.

■REGISTRÁCIA DŇOV/ČASOVÝCH
ÚSEKOV

1 Zvoľte .

2 Zvoľte  u požadovaného cieľového

miesta.

3 Zadajte požadované informácie o dni
a čase dochádzania. 

 Zvoľte "Auto-navigation" (Autonavigá-
cia) pre zapnutie/vypnutie automatickej
navigácie.

 Zvoľte "Copy all from..." (Kopír. všetko
z...) pre skopírovanie definovaného ča-
sového úseku z jedného dňa do všet-
kých ostatných dní.

AUTOMATICKÁ NAVIGÁCIA 
PRE DOCHÁDZANIE

Táto funkcia automaticky získava do-
pravné informácie na trase do registro-
vaných cieľových miest. Keď štartujete
vozidlo počas zaregistrovaného dňa/
časového úseku, systém vám navrhne
nastavenie tohto cieľového miesta au-
tomaticky.

Pre použitie automatickej navigácie je
nutné zaregistrovať dni/časové úseky
pre cieľové miesta.
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1 Zvoľte  na obrazovke menu navi-
gácie.

2 Zvoľte požadovanú položku.

1 Zvoľte "Last" (Posl.) na obrazovke
menu navigácie.

2 Zvoľte požadovanú položku.

VYHĽADANIE ZO ZOZNAMU 
OBĽÚBENÝCH

Vyhľadajte cieľové miesto a trasu zo
zoznamu obľúbených uloženom v sys-
téme.
Pre použitie tejto funkcie je nutné zare-
gistrovať položku. (S. 233)

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 236)

INFORMATION

● Sú zobrazené 4 hlavné obľúbené cie-
ľové miesta (domov, práca a akékoľ-
vek 2 obľúbené ciele) ako tlačidlá
rýchleho prístupu na obrazovke menu
navigácie.

● Prenesené body záujmu a trasy z ex-
terného zariadenia alebo servera budú
uložené v tomto zozname. 
(S. 234, 235)

● Prenesené trasy sú označené pomo-
cou špecifickej ikony.

VYHĽADANIE 
Z POSLEDNÝCH CIEĽOV

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 236)

 Zvoľte  pre zobrazenie Street View.
(S. 253)

INFORMATION

● Zoznam môže obsahovať maximálne
100 položiek. Keď je dosiahnuté maxi-
mum, najstaršie cieľové miesto sa vy-
maže.



214

2. VYHĽADANIE CIEĽA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1 Zvoľte "Phone book" (Telefóny) na
obrazovke menu navigácie.

2 Zvoľte požadovanú položku.

"Search contact" (Hľadať kontakt): Zvoľte
pre vyhľadanie pomocou mena kontaktu.

1 Zvoľte "Enter address" (Zadajte adre-
su) na obrazovke menu navigácie.

2 Zvoľte "Country" (Krajina) pre zada-
nie požadovanej krajiny.

3 Zvoľte "Town" (Mesto) alebo "Code"
(PSČ) pre zadanie názvu mesta alebo
poštového kódu.

4 Zvoľte "Street" (Ulica) pre zadanie ná-
zvu ulice.

5 Zvoľte "No." (Číslo) alebo "Intersec-
tion" (Križovatka) pre zadanie čísla
domu alebo názvu križovatky.

 Zadať číslo domu a križovatku súčasne
nie je možné.

6 Zvoľte "Calculate route" (Vypočítať
trasu).

VYHĽADANIE POMOCOU 
TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Pred použitím tejto funkcie je nutné pri-

pojiť Bluetooth® telefón.

Ak kontakt nemá uloženú informáciu
o adrese, položka bude tlmená.

 Zvoľte  pre zobrazenie a editáciu
informácií o položke. (S. 236)

VYHĽADANIE POMOCOU 
ADRESY

INFORMATION

● "Calculate route" môže byť zvolené,
akonáhle bolo zadané "Town" (Mesto)
alebo "Code" (PSČ). Ak zvolíte "Calcu-
late route", keď bolo zadané iba
"Town" alebo "Code", vyhľadanie trasy
bude zahájené pre stred mesta zadané-
ho ako cieľové miesto.

● Keď zvolíte , zadané údaje iné ako
"Country" (Krajina) budú vymazané.
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1 Zvoľte "Enter address" (Zadajte adre-
su) na obrazovke menu navigácie.

2 Zvoľte "Geo-coordinates" (Súradnice).

3 Zadajte zemepisnú šírku a dĺžku.

4 Zvoľte "OK".

5 Zvoľte "Calculate route" (Vypočítať
trasu).

1 Zvoľte "POI" (Bod záujmu) na obra-
zovke menu navigácie. 

2 Zadajte názov bodu záujmu a zvoľte
"OK". 

VYHĽADANIE POMOCOU 
SÚRADNÍC

Súradnice môžu byť zadané vo formá-

te DMS (Stupne, Minúty’, Sekundy”).
Je možné zadať iba také hodnoty sú-
radníc, ktoré môžu potenciálne existo-
vať. Nemožné hodnoty súradníc a ich
príslušné obrazovkové tlačidlá budú tl-
mené.

INFORMATION

● Ak je nastavený cieľ, ktorý neleží na ces-
te, vozidlo bude navigované na miesto na
ceste čo najbližšie k cieľu.

VYHĽADANIE POMOCOU 
BODOV ZÁUJMU

Vyhľadajte cieľové miesto z databázy
bodov záujmu v systéme.

Keď je systém pripojený k internetu, je
dostupný webový vyhľadávač.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zmenu oblasti 
vyhľadávania.

217

Zvoľte pre zúženie výberu 
kategórií bodov záujmu.

217

Zvoľte pre zobrazenie zo-
znamu predchádzajúcich 
hľadaných slov.

218
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3 Skontrolujte, že sú zobrazené výsledky
vyhľadávania. Zvoľte požadovaný bod
záujmu.

4  Zvoľte "Go".

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie úplného zozna-
mu. Môže byť zistená vzdialenosť 
k bodu záujmu.

Zvoľte pre vyhľadanie bodov záujmu 
použitím databázy v systéme.

Zvoľte pre vyhľadanie bodov záujmu 
použitím webového vyhľadávača. Keď 
použijete webový vyhľadávač prvý 
krát, zobrazí sa záložka "Online". 
Zvoľte "Online" pre nastavenie webo-
vého vyhľadávača.

Zvoľte pre zmenu webového vyhľadá-
vača.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie podrobných in-
formácií. (S. 218)

Zvoľte pre zobrazenie Street View. 
(S. 253)

Zvoľte pre volanie telefónneho čísla.
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1 Zvoľte tlačidlo oblasti hľadania.

 Aktuálna oblasť hľadania sa zobrazí na
tomto tlačidle.

2 Zvoľte požadovanú oblasť hľadania.

1 Zvoľte "By category" (Podľa kategó-
rie).

2 Zvoľte požadovanú kategóriu a podka-
tegóriu.

"All Categories" (Všetky kategórie): Zvoľ-
te pre zobrazenie všetkých kategórií bo-
dov záujmu.

3 Zvoľte požadovaný bod záujmu.

VOĽBA OBLASTI HĽADANIA

Č. Funkcia

Zvoľte pre nastavenie hľadania v okolí 
aktuálnej polohy.

Zvoľte pre nastavenie hľadania v okolí 
cieľového miesta.

Zvoľte pre nastavenie hľadania po-
zdĺž aktuálnej trasy.

Zvoľte pre nastavenie hľadania v okolí 
požadovaného mesta.

Zvoľte pre nastavenie miesta z mapy.

VYHĽADANIE POMOCOU 
KATEGÓRIE
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1 Zvoľte "History" (História). 

2 Zvoľte požadované predchádzajúce vy-
hľadávané slovo.

: Zvoľte pre vymazanie vyhľadávané-

ho slova.

3 Zvoľte "OK". 

1 Zvoľte .

2 Skontrolujte, že sú zobrazené podrob-
né informácie o bode záujmu.

 Zvoľte požadovaný obrázok, aby ste ho zo-
brazili na celú obrazovku. (ak je dostupný)

ZADÁVANIE KĽÚČOVÝCH 
SLOV ZO ZOZNAMU HISTÓRIE

PREZERANIE PODROBNOSTÍ 
BODU ZÁUJMU
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3. NAVIGÁCIA TRASY

1. ZAHÁJENIE NAVIGÁCIE TRASY

 Obrazovka odporúčanej trasy 

Obrazovka alternatív trasy

ZAHÁJENIE NAVIGÁCIE 
TRASY

Keď je nastavené cieľové miesto, zo-
brazí sa mapa celej trasy z aktuálnej
polohy do cieľa.

V závislosti na nastavení navigácie sa
na mape zobrazí buď odporúčaná tra-
sa, alebo alternatívne trasy.

VÝSTRAHA

● Riaďte sa dopravnými predpismi a majte
pri jazde na pamäti stav ciest. Ak dôjde
ku zmene dopravného značenia na ces-
te, navigácia trasy nemusí také zmene-
né informácie ukázať.

INFORMÁCIA

● Obrazovka zahájenia navigácie trasy sa
zobrazí v režime 2D severom hore.
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1  Zvoľte "Go". 

■PRISPÔSOBENIE TRASY 

1 Zvoľte "Route options" (Možnosti
trasy).

2 Zvoľte požadovanú položku pre nasta-
venie predvolieb trasy a kritérií vyhýba-
nia.

 Trasa bude prepočítaná a potom sa zobra-
zí obrazovka zahájenia navigácie trasy.

OBRAZOVKA ODPORÚČANEJ 
TRASY

Na mape sa zobrazí odporúčaná trasa.

Č. Funkcia

Zvoľte pre prispôsobenie trasy. Môžu 
byť zvolené možnosti trasy pre výpo-
čet trasy.

Zvoľte pre zobrazenie informácií 
o parkoviskách. Je možné skontrolo-
vať polohu a dostupné miesta na par-
koviskách v okolí cieľového miesta. 
(S. 256)

Zvoľte pre zobrazenie Street View. Je 
možné prezerať obrázky Street View 
cieľového miesta. (S. 253)

Zvoľte pre zobrazenie informácií o po-
časí. Môžu byť zistené informácie 
o počasí v okolí cieľového miesta. 
(S. 255)

Zobrazuje informácie o cieľovom 
mieste, napr. odhadovaný čas prí-
jazdu, zostávajúci čas cesty a vzdiale-
nosť.
Pri každej voľbe tejto oblasti sa infor-
mácia prepína medzi časom príjazdu 
a zostávajúcim časom do cieľového 
miesta.

INFORMÁCIA

● Môžu byť zvolené prvotné predvoľby tra-
sy a kritériá vyhýbania. (S. 157)

● Ak je zvolené a podržané "Go", bude
zahájený demo režim. Zvoľte akékoľvek
miesto na mape pre ukončenie demo re-
žimu.
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1 Pre voľbu trasy zvoľte jednu z troch al-
ternatív trasy.

"Avoid" (Obísť): Zvoľte pre nastavenie
kritérií vyhýbania pred zahájením navigá-
cie trasy.

 V zozname sa zobrazí čas príjazdu a vzdia-
lenosť celej trasy.

■NASTAVENIE KRITÉRIÍ VYHÝBANIA

1 Zvoľte "Avoid" (Obísť).

2 Zvoľte požadované položky, ktorým sa
má trasa vyhnúť.

 Trasa bude prepočítaná a potom sa zobra-
zí obrazovka zahájenia navigácie trasy.

 Je možné zvoliť prvotné kritériá vyhýba-
nia. (S. 158)

OBRAZOVKA ALTERNATÍV 
TRASY

Na mape sa zobrazia tri typy alternatív
trasy.
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2. NAVIGÁCIA TRASY

■SMEROVÉ TABULE 

■OBRAZOVKA ODBOČKY DIAĽNICE

■OBRAZOVKA ODBOČKY TUNELU

OBRAZOVKA NAVIGÁCIE 
TRASY

Č. Informácie

Zobrazuje informácie o cieľovom 
mieste, napr. odhadovaný čas prí-
jazdu, zostávajúci čas cesty, vzdiale-
nosť a informácie dopravnej 
predpovede. 

Navigovaná trasa

Názov aktuálnej ulice alebo budúcej 
ulice (keď sa blížite k miestu odboče-
nia)

Aktuálna poloha

Zobrazuje vzdialenosť k nasledujúcej 
odbočke so šípkou signalizujúcou 
smer odbočenia.
Keď je zvolená ikona so šípkou, po-
sledné navigačné oznámenie bude 
zopakované.

Zobrazuje dopravné udalosti na trase. 
Zobrazuje sa zostávajúca dĺžka a zo-
stávajúci čas meškania.

Keď sa približuje odbočka, automatic-
ky sa zobrazí smerová tabuľa.

Keď sa blížite k odbočke diaľnice, au-
tomaticky sa zobrazia obrázky pohľa-
du na odbočku.

Keď sa blížite k odbočke tunelu, auto-
maticky sa zobrazia obrázky pohľadu
na odbočku tunelu.
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■ODPORÚČANIE JAZDNÉHO PRUHU

 Hlasitosť hlasovej navigácie môže byť na-
stavená stlačením "+" alebo "-" na tlačid-
le "VOL".

 Hlasová navigácia môže byť stlmená voľ-

bou .
 Posledné navigačné oznámenie môže byť

zopakované voľbou ikony so šípkou.

Keď sa približuje miesto odbočenia,
automaticky sa zobrazí odporúčanie
jazdného pruhu.

INFORMÁCIA

● Ak vozidlo opustí navigovanú trasu, tra-
sa bude prepočítaná.

● V niektorých oblastiach nie sú cesty v na-
šej databáze plne digitalizované. Buďte
pozorní, keď idete po navigovanej trase.

● Hore uvedené položky budú zobrazova-
né v závislosti na mierke mapy.

● Zobrazovanie hore uvedených položiek
môže byť vypnuté. (S. 154)

HLASOVÁ NAVIGÁCIA

Hlasová navigácia poskytuje rôzne
hlásenia, keď sa približujete ku križo-
vatke alebo k inému miestu, kde je nut-
né manévrovať s vozidlom.

VÝSTRAHA

● Dodržujte dopravné predpisy a majte na
pamäti stav vozovky, obzvlášť ak idete
po IPD cestách (cesty, ktoré nie sú úpl-
ne digitalizované v našej databáze). Na-
vigácia trasy nemusí mať aktuálne
informácie, napr. smer jednosmernej ulice.
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1 Zvoľte  na mape.

2 Zvoľte .

INFORMÁCIA

● Hlasová navigácia nemusí vysloviť určitý
názov ulice správne alebo jasne z dôvo-
du obmedzenia funkcie text-to-speech.

● Na diaľniciach, medzištátnych cestách
alebo iných cestách s vysokými rýchlost-
nými limitmi sa bude hlasová navigácia
ozývať skôr ako na mestských uliciach,
aby umožnila dostatok času na ma-
névrovanie s vozidlom.

● Ak systém nemôže určiť správne aktuál-
nu polohu vozidla (v prípade slabého
príjmu signálu GPS), hlasová navigácia
sa môže ozvať skôr alebo s oneskore-
ním.

● Je tiež možné zmeniť prvotnú hlasitosť
hlasovej navigácie. (S. 136)

ZASTAVENIE NAVIGÁCIE 
TRASY
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3. EDITÁCIA TRASY

1 Zvoľte  na mape.

2 Zvoľte .

3 Zvoľte položky, ktoré majú byť nasta-
vené.

Počas navigácie trasy môžu byť trasy
do cieľa skontrolované a editované.

Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zobrazenie in-
formácií o cieli. Cieľové 
miesta a zastávky môžu 
byť skontrolované a edito-
vané.

226

Zvoľte pre zobrazenie zo-
znamu odbočiek do cieľa.

229

Zvoľte pre zablokovanie 
pevnej vzdialenosti na ces-
te pred vami. Na mape sa 
označí blokovaná trasa.

229

Zvoľte pre prispôsobenie 
trasy. Môžu byť zvolené 
možnosti trasy pre výpočet 
trasy.

220
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1 Zobrazte obrazovku informácií o trase.
(S. 225)

2 Zvoľte .

3 Skontrolujte, že sú zobrazené informá-
cie o cieli.

Keď je nastavený cieľ

Keď sú nastavené cieľ a zastávky

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ 
O CIELI

Č. Informácie

Čas príjazdu, zostávajúci čas a vzdia-
lenosť do cieľového miesta

Adresa cieľa

Informácie o aktuálnej polohe

Zvoľte pre registráciu aktuálnej polo-
hy v zozname obľúbených.

Zvoľte pre zobrazenie zoznamu cieľo-
vých miest. (S. 228)
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1 Vyhľadajte ďalšiu zastávku rovnakým
spôsobom, ako pri vyhľadaní cieľa.
(S. 211)

2 Zvoľte požadovanú položku.

Keď je zvolené "Add" (Pridať)

3 Nastavte zastávku na požadovanú po-
zíciu v zozname.

 Posledná zadaná zastávka je pridaná ako
prvá zastávka a zvýraznená.

 Poradie zastávok a cieľového miesta môže
byť zmenené posunutím a uvoľnením po-
ložky na požadovanú pozíciu v zozname.

 Ak je už nastavený maximálny počet zastá-
vok, objaví sa potvrdzovacia obrazovka.

PRIDANIE ZASTÁVOK

Okrem hlavného cieľa môže byť nasta-
vených maximálne 9 zastávok.

Č. Funkcia

Zvoľte pre nahradenie existujúceho 
cieľového miesta a zastávky novým 
miestom. Trasa bude prepočítaná.

Zvoľte pre pridanie zastávky.

Zvoľte pre návrat na poslednú zobra-
zenú obrazovku.
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1 Zobrazte obrazovku informácií o trase.
(S. 225)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte "Show list of destinations"
(Zobraziť zoznam cieľov).

4 Zvoľte  u požadovanej zastávky.

 Poradie zastávok a môže byť zmenené
posunutím položky na požadovanú pozí-
ciu v zozname.

5 Zvoľte požadovanú položku.

 Keď je zastávka(y) vymazaná, trasa bude
prepočítaná.

EDITÁCIA ZASTÁVOK

Č. Funkcia

Zvoľte pre registráciu zastávky v zo-
zname obľúbených. (S. 233)

Zvoľte pre vymazanie zastávky.

Zvoľte pre vymazanie všetkých zastá-
vok.

INFORMÁCIA

● Ak je vymazané hlavné cieľové miesto,
posledná zastávka pred vymazaným
cieľovým miestom sa stane novým hlav-
ným cieľovým miestom.
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1 Zobrazte obrazovku informácií o trase.
(S. 225)

2 Zvoľte "Block road" (Blok. cestu).

3 Zvoľte požadovanú blokovanú vzdiale-
nosť, ktorú chcete obísť.

 Na mape sa označí blokovaná trasa.
 Potom, ako je blokovaná trasa obídená,

funkcia blokovania trasy bude automaticky
deaktivovaná.

1 Zobrazte obrazovku informácií o trase.
(S. 225)

2 Zvoľte .

3 Zvoľte požadovanú položku pre zobra-
zenie úseku.

 Zobrazí sa navigačná šípka, názov ulice,
vzdialenosť do miesta.

4 Skontrolujte, že sa zobrazil detail úseku.

BLOKOVANIE ÚSEKOV 
TRASY

Počas navigácie trasy môže byť trasa
zmenená obchádzkou okolo časti tra-
sy, kde dochádza k zdržaniu spôsobe-
nému opravou cesty, nehodou, atď.

Č. Funkcia

Zvoľte pre deaktiváciu tejto funkcie.

Zvoľte pre zablokovanie určenej 
vzdialenosti na ceste od aktuálnej 
polohy.

ZOBRAZENIE ZOZNAMU 
ODBOČIEK

"Detour" (Obchádz.): Zvoľte pre ob-
chádzku úseku. (S. 230)
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1 Zobrazte zoznam odbočiek. (S. 229)

2 Zvoľte požadovaný úsek trasy, ktorý
chcete obísť.

3 Zvoľte "Detour" (Obchádz.).

■ZRUŠENIE NASTAVENIA OB-
CHÁDZKY

1 Zobrazte zoznam odbočiek. (S. 229)

2 Zvoľte "Detours" (Obchádzky).

3 Skontrolujte, že je zobrazený zoznam
obchádzok. Zvoľte požadovaný úsek
trasy.

4 Zvoľte "Detour off" (Vypnúť obchádz-
ku), aby ste zrušili nastavenie ob-
chádzky.

NASTAVENIE OBCHÁDZKY

OBCHÁDZKA ÚSEKU TRASY 
ZO ZOZNAMU ODBOČIEK
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1 Zobrazte zoznam dopravných hlásení.
(S. 209)

2 Zvoľte záložku "On route" (Na ceste).

3 Zvoľte požadovaný úsek trasy, ktorý
chcete obísť.

4 Zvoľte "Detour" (Obchádz.).

 Značka TMC na obrazovke "On route" sa

zmení na .
 Zvoľte "Detour off" (Vypnúť obchádzku),

aby ste zrušili nastavenie obchádzky.

 Na obrazovke sa zobrazí vyskakovacie
hlásenie. Trasa bude automaticky prepo-
čítaná.

OBCHÁDZANIE ÚSEKU TRASY 
ZO ZOZNAMU DOPRAVNÝCH 
HLÁSENÍ

DYNAMICKÁ ZMENA TRASY 
POMOCOU DOPRAVNÝCH 
HLÁSENÍ

Táto funkcia mení trasu buď automatic-
ky alebo manuálne, keď boli prijaté do-
pravné hlásenia pre navigovanú trasu.

Nastavenie dynamickej zmeny trasy
môže byť zmenené. (S. 160)

AUTOMATICKÁ ZMENA TRASY

Keď boli prijaté dopravné hlásenia pre
navigovanú trasu, trasa sa automatic-
ky zmení.
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1 Na obrazovke sa zobrazí vyskakovacie
hlásenie. Zvoľte "Show detour" (Zo-
braziť obchádzku) pre zobrazenie tra-
sy obchádzky na mape.

 Pre návrat na predchádzajúcu obrazovku
zvoľte "Ignore" (Ignorujte).

2 Zvoľte "Detour" (Obchádz.).

MANUÁLNA ZMENA TRASY

Keď boli prijaté dopravné hlásenia pre
navigovanú trasu, zvoľte manuálne, či
zmeníte alebo nezmeníte trasu.
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4. OBĽÚBENÉ CIEĽOVÉ MIESTA

1. REGISTRÁCIA POLOŽKY

1 Zvoľte  na obrazovke menu navi-
gácie.

2 Skontrolujte, že je zobrazený zoznam
obľúbených.

 Sú zobrazené 4 hlavné obľúbené cieľové
miesta (domov, práca a akékoľvek 2 obľú-
bené ciele) ako tlačidlá rýchleho prístupu
na menu navigácie.

1 Zobrazte zoznam odľúbených. 
(S. 233)

2 Zvoľte "Create new entry" (Vytvoriť
novú položku).

3 Zadajte adresu položky a potom zvoľte
"Save new entry" (Ulož nový údaj).

4  Zadajte názov položky a potom zvoľte
"OK".

5 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v zozname obľúbených.

V zozname obľúbených môžu byť za-
registrované obľúbené miesta a trasy
na mape. Môže byť zaregistrovaných
až 200 položiek.

VYTVORENIE NOVEJ 
POLOŽKY



234

4. OBĽÚBENÉ CIEĽOVÉ MIESTA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

1 Zobrazte zoznam odľúbených. 
(S. 233)

2 Zvoľte "Home" (Domov), "Work"
(Práca) alebo "Add fav. destination"
(Pridať obľ. destiná...), ak ešte nie sú
zaregistrované.

3 Zvoľte "Yes" (Áno), ak sa objaví potvr-
dzovacia obrazovka.

4 Zvoľte požadovaný spôsob pre zada-
nie polohy.

1 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

2 Pripojte USB pamäť.

REGISTRÁCIA CIEĽOV 
RÝCHLEHO PRÍSTUPU

Sú zobrazené 4 obľúbené cieľové
miesta (domov, práca a akékoľvek 2
obľúbené ciele) ako tlačidlá rýchleho
prístupu, a zahajujú priamo navigáciu
trasy z menu navigácie. Automatická
navigácia je dostupná iba pre 4 obľú-
bené cieľové miesta.

PRENESENIE BODOV 
ZÁUJMU A TRÁS POMOCOU 
USB PAMÄTE

Body záujmu a trasy, ktoré sú zaregis-
trované na vašej stránke portálu
Toyota, môžu byť prenesené pomo-
cou USB pamäte. Tie budú uložené
v zozname obľúbených.
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3 Zvoľte "Yes" (Áno), keď sa objaví po-
tvrdzovacia obrazovka.

4 Skontrolujte, že je zobrazený stĺpec
priebehov, keď prebieha nahrávanie
údajov.

 Pre zrušenie tejto funkcie zvoľte "Cancel"
(Zrušiť).

 Keď je činnosť dokončená, zobrazí sa po-
tvrdzovacia obrazovka.

5 Skontrolujte, že položka je registrova-
ná v zozname obľúbených.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

STIAHNUTIE BODOV ZÁUJMU 
A TRÁS POMOCOU 
INTERNETU

Body záujmu a trasy, ktoré sú zaregis-
trované na vašej stránke portálu
Toyota, môžu byť prenesené pomo-
cou internetu. Tie budú uložené v zo-
zname obľúbených.

Podrobné informácie o sťahovaní bo-
dov záujmu a trás: S. 164
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2. EDITÁCIA INFORMÁCIÍ O POLOŽKE

1 Zvoľte  u požadovanej položky.

2 Zvoľte požadovanú položku.

Položky v zozname obľúbených (Cieľo-
vé miesto)

Položky v zozname obľúbených (Trasa)

Položky v poslednom cieľovom mieste

Položky v telefónnom zozname
EDITÁCIA INFORMÁCIÍ 
O POLOŽKE

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie podrobných in-
formácií o položke. (S. 237)

Zvoľte pre zmenu názvu položky.

Zvoľte pre editáciu adresy.

Zvoľte pre vymazanie položky.

Zvoľte pre vymazanie všetkých polo-
žiek.

Zvoľte pre editáciu trasy. (S. 237)

Zvoľte pre registráciu položky v zo-
zname obľúbených.



237

4. OBĽÚBENÉ CIEĽOVÉ MIESTA

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

N
A

V
IG

A
Č

N
Ý

 S
Y

S
T

É
M

 (T
o

yo
ta T

o
u

ch
 2 s G

o
)

7

1 Zobrazte obrazovku možností položky.
(S. 236)

2 Zvoľte "Show details" (Zobraziť pod-
robnosti).

3 Skontrolujte podrobnosti informácií
o položke. 

 Na mape sa označí adresa.

1 Zobrazte obrazovku možností položky.
(S. 236)

2 Zvoľte "Edit route" (Doplniť trasu).

3 Zvoľte  u požadovanej položky.

 Poradie zastávok a môže byť zmenené
posunutím položky na požadovanú pozí-
ciu v zozname.

4 Zvoľte požadovanú položku.

ZOBRAZENIE PODROBNOSTÍ 
INFORMÁCIÍ O POLOŽKE

EDITÁCIA TRASY

Č. Funkcia

Zvoľte pre editáciu adresy.

Zvoľte pre vymazanie zastávky.

Zvoľte pre vymazanie všetkých zastá-
vok.



238

TMMT_COROLLA_Navi_EE_(OM12K01SK)

5. INFORMÁCIE O NAVIGAČNOM SYSTÉME

1. OBMEDZENIA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU

Globálny lokalizačný systém (GPS), vyvi-
nutý a ovládaný ministerstvom obrany
USA, umožňuje určiť presnú polohu objek-
tu s využitím 4 alebo viacerých satelitov
a v niektorom prípade 3 satelitov. Systém
GPS má určitú mieru nepresnosti. Aj keď
navigačný systém vo väčšine prípadov tie-
to nepresnosti kompenzuje, môže dochá-
dzať k príležitostným chybám až 100 m.
Všeobecne platí, že chyby v určení polohy
budú opravené počas niekoľkých sekúnd.

Signál GPS môže byť blokovaný fyzickými
prekážkami, a to vedie k nepresnej lokali-
zácii polohy vozidla na mape. Takými pre-
kážkami v príjme signálov satelitov GPS
môžu byť tunely, vysoké budovy, nákladné
automobily alebo aj predmety položené na
prístrojovom paneli.

Môže dôjsť k výpadku vysielania signálov
satelitov GPS z dôvodu ich opráv alebo re-
konštrukcie.

Ani v prípade, že navigačný systém prijíma
kvalitné signály GPS, poloha vozidla ne-
musí byť zobrazená presne alebo môže
dochádzať v niektorých prípadoch k chy-
bám v navigácii.

 Presná aktuálna poloha vozidla nemusí
byť zobrazená v nasledujúcich prípadoch:
• Pri jazde po ceste rozbočujúcej alebo

zbiehajúcej sa s inou cestou pod mier-
nym uhlom (tvar cesty Y).

• Pri jazde po kľukatej ceste.
• Pri jazde po klzkej vozovke, napríklad na

piesku, štrku, snehu atď.
• Pri jazde po dlhej rovnej ceste.
• Keď je diaľnica vedená súbežne s bež-

nou pozemnou komunikáciou.
• Po presune vozidla trajektom alebo pre-

pravným prívesom.
• Pri hľadaní dlhej trasy pri jazde vysokou

rýchlosťou.
• Pri jazde bez vykonania správnej kalib-

rácie aktuálnej polohy.
• Po opakovanej zmene smeru jazdy do-

predu a dozadu, alebo po obrate na toč-
ni na parkovisku.

• Pri výjazde z krytého parkoviska alebo
parkovacej garáže.

• Keď je inštalovaný strešný nosič.
• Keď sú inštalované snehové reťaze.
• Keď sú opotrebované pneumatiky.
• Po výmene jednej alebo viacerých pneu-

matík.
• Pri použití pneumatík menších či väčších

rozmerov, ako predpísaných výrobcom.
• Keď je ktorákoľvek zo štyroch pneumatík

nahustená na nesprávny tlak.

Tento navigačný systém vypočítava
aktuálnu polohu vozidla na základe
signálov zo satelitov, z rôznych signá-
lov vozidla, údajov na mape, atď. Pres-
nosť určenia polohy však závisí na
stave satelitu, konfigurácii cestnej sie-
te, stave vozidla alebo na ďalších okol-
nostiach.

UPOZORNENIE

● Montáž tónovaných okien môže brániť
príjmu signálov GPS. Väčšina tónova-
čov okien obsahuje určité percento ko-
vov, ktoré budú rušiť príjem signálov
GPS antény. Odporúčame nepoužívať
u vozidiel vybavených navigačným sys-
témom tónované okná.
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 Nesprávna navigácia trasy môže nastať
v nasledujúcich prípadoch:
• Keď odbočíte na križovatke mimo vyzna-
čenú navigovanú trasu.

• Keď nastavíte viac ako jedno cieľové
miesto a niektoré z nich miniete, auto-
matické presmerovanie trasy zobrazí tra-
su vracajúcu sa do cieľového miesta,
ktoré ste minuli.

• Pri odbočovaní na križovatke, pre ktorú
nie je navigácia trasy poskytovaná.

• Pri prechádzaní križovatky, pre ktorú nie
je navigácia trasy poskytovaná.

• Počas automatického presmerovania tra-
sy nemusí byť k dispozícii navigácia pre
budúce odbočenie doľava alebo doprava.

• Pri jazde vysokou rýchlosťou môže auto-
matické presmerovanie trasy trvať dlhú
dobu. Pri automatickom presmerovaní
trasy môže byť zobrazená obchádzková
trasa.

• Po automatickom presmerovaní trasy ne-
musí dôjsť ku zmene trasy.

• Môže byť uvedený alebo ohlásený nad-
bytočný obrat o 180 stupňov (U-turn).

• Miesto môže mať viac názvov a systém
môže ohlásiť jeden názov alebo viac ná-
zvov.

• Niektoré trasy nemusia byť vyhľadané.
• Ak trasa do cieľa obsahuje úsek so štr-

kovým povrchom, nedláždené cesty ale-
bo cesty vedúce alejou, navigácia trasy
nemusí byť zobrazená.

• Cieľ môže byť zobrazený na opačnej stra-
ne ulice.

• Ak má časť trasy obmedzenie vjazdu vo-
zidiel, ktoré sa mení podľa času alebo
obdobia, alebo z iného dôvodu.

• Cestné a mapové údaje uložené vo va-
šom navigačnom systéme môžu byť neú-
plné alebo neobsahujú najnovšiu verziu.

INFORMÁCIA

● Tento navigačný systém používa údaje
o otáčaní pneumatík a je nastavený pre
prácu s výroby predpísanými pneumati-
kami. Pri montáži pneumatík s väčším
alebo menším priemerom môže dochá-
dzať k nepresnému zobrazovaniu aktu-
álnej polohy vozidla. Rovnako tlak
v pneumatikách ovplyvňuje ich priemer,
preto sa uistite, že tlak všetkých štyroch
pneumatík je správny.
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2. AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNEJ DATABÁZY

1 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

2 Pripojte USB zariadenie obsahujúce
nové súbory navigačnej databázy.

3 Zvoľte "Yes" (Áno) pre aktualizáciu.

 Systém skontroluje, či sú vaše databázo-
vé súbory platné.

4 Zadajte aktivačný kód.

 Ak je aktivačný kľúč neplatný, navigačná
databáza nebude aktualizovaná.

5 Zvoľte región máp alebo individuálne
krajiny, ktoré chcete aktualizovať.

 Ak údaje pre vybrané krajiny zaberú viac
ako je dostupný úložný priestor, aktualizá-
ciu nebude možné vykonať.

6 Uistite sa, že je systém v činnosti,
a zvoľte "Confirm" (Potvrdiť), aby ste
pokračovali v aktualizácii.

 Uvidíte obrazovku s priebehom aktualizá-
cie a následné potvrdenie, že databáza
bola úspešne aktualizovaná.

7 Vyberte USB zariadenie, keď budete
vyzvaní. Tým sa systém reštartuje
a dokončí sa proces aktualizácie.

AKTUALIZÁCIA NAVIGAČNEJ 
DATABÁZY

Navigačná databáza, ktorá obsahuje
systémový software, mapové údaje,
databázu Gracenote, atď., môže byť
aktualizovaná použitím USB pamäte.

Pre podrobnosti kontaktujte predajcu
Toyota alebo navštívte stránky portálu
Toyota (www.my.toyota.eu).

INFORMÁCIA

● Aktualizácia nemusí byť dokončená
správne v nasledujúcich prípadoch:
• Ak je systém vypnutý pred dokonče-

ním aktualizácie.
• Ak je USB zariadenie vybraté pred do-

končením aktualizácie.
● Množstvo času vyžadovaného pre do-

končenie procesu aktualizácie závisí na
veľkosti údajov.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.
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1 PRED POUŽITÍM APLIKÁCIÍ 2 OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ

APLIKÁCIE

Nie všetky online služby musia byť dostupné vo všetkých krajinách.

Niektoré funkcie nie je možné ovládať počas jazdy.
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1. PRED POUŽITÍM APLIKÁCIÍ

1. STRUČNÝ PREHĽAD

Toyota Touch 2 s Go

OBRAZOVKA MENU TOYOTA ONLINE

Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie obrazovky menu Toyota online. Pri každom

stlačení tlačidla  sa obrazovka prepína medzi obrazovkou menu Toyota on-
line a obrazovkou menu telefónu.
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Toyota Touch 2
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Č. Funkcia Strana

Zvoľte pre zobrazenie informácií o počasí. 255

Zvoľte pre zobrazenie čerpacích staníc. 254

Zvoľte pre zobrazenie informácií o parkoviskách. 256

Zvoľte pre volanie služby Toyota Assistance. 259

Zobrazuje stav pripojenia Bluetooth® a internetu.
Keď je zvolená táto ikona, zobrazí sa obrazovka so zoznamom spárova-
ných zariadení.

145

Zvoľte pre aktiváciu aplikácií tretích strán. —

Zobrazuje oznámenie, že sú nejaké zmeny alebo aktualizácie pre aplikáciu. —

Zvoľte pre zatvorenie bežiacich aplikácií. —

Zvoľte pre zobrazenie Street View. 253

Zvoľte pre prehranie prezentácie obrázkov. 249

Zobrazuje oznámenia, že sú nejaké nové správy. —

Zvoľte pre zobrazenie prichádzajúceho e-mailu. 251

INFORMÁCIA

● Obrazovka zobrazená na obrázku sa môže líšiť od obrazovky vo vašom vozidle podľa vy-
bavenia.

● Nastavenie aplikácie môže byť zmenené pomocou nastavenia Toyota online. (S. 161)
● Niektoré aplikácie pri zahájení činnosti zobrazia odmietnutie zodpovednosti.
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2. NASTAVENIE VYŽADOVANÉ PRE POUŽITIE ONLINE SLUŽBY*

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte požadovanú aplikáciu.

3 Zvoľte "Yes" (Áno).

4 Vyplňte políčka a vytvorte účet portálu
podľa inštrukcií na obrazovke.

PRED POUŽITÍM ONLINE 
SLUŽIEB

 Keď používate niektoré aplikácie, je vy-
žadované pripojenie k internetu a účet
portálu. (S. 146, 245)

 Keď používate niektoré aplikácie, je vy-
žadované prihlásenie na stránku portálu
Toyota. (S. 161, 247)

 Keď používate niektoré aplikácie, je
vyžadované predplatné. Podrobnosti
o predplatnom - viď stránka portálu
Toyota (www.my.toyota.eu).

*: Toyota Touch 2 s Go

VYTVORENIE ÚČTU 
PORTÁLU

Vytvoriť účet portálu je možné na sys-
téme alebo na stránke portálu Toyota
(www.my.toyota.eu). Vytvoriť účet por-
tálu je možné tiež pomocou nastavenia
Toyota online. (S. 161)

VYTVORENIE ÚČTU PORTÁLU 
V SYSTÉME
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■KONTROLA ID ZARIADENIA

1 Stlačte tlačidlo "SETUP" (Nastavenie).

2 Zvoľte "General" (Všeobecné).

3 Zvoľte "System information" (Infor-
mácie o systéme).

4 Skontrolujte, že je zobrazené ID zaria-
denia.

VYTVORENIE ÚČTU PORTÁLU 
NA STRÁNKE PORTÁLU 
TOYOTA

Navštívte stránku portálu Toyota
(www.my.toyota.eu) a vytvorte účet
portálu. Keď vytvárate účet portálu na
stránke portálu Toyota, bude vyžado-
vané ID zariadenia.
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1 Zvoľte "Log in" (Prihlásiť).

2 Vyplňte políčka a zvoľte "Confirm log-
in information" (Potvrďte prihlasova-
cie údaje).

 Keď je zvolené "Remember password"
(Zapamätať si heslo) zadané prihlasova-
cie informácie užívateľa sa zapamätajú
pre akékoľvek budúce prihlásenie.

PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU 
PORTÁLU TOYOTA
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3. INŠTALÁCIA/AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIÍ*

1 Navštívte stránku portálu Toyota a stiah-
nite požadované aplikácie do vašej USB
pamäte.

 Podrobnosti - viď stránka portálu Toyota
(www.my.toyota.eu).

2 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

3 Pripojte USB pamäť, ktorá obsahuje
údaje aplikácií.

4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazov-
ke, aby ste inštalovali/aktualizovali
aplikácie.

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "eStore" a inštalujte/aktualizuj-
te požadovanú aplikáciu.

Aplikácie, ktoré nie sú predinštalované
v systéme, môžu byť do systému inšta-
lované, a inštalované aplikácie môžu
byť aktualizované, pomocou USB pa-
mäte alebo pomocou internetu.

Ak je nutné najskôr vytvoriť účet portá-
lu a prihlásiť sa na stránku portálu
Toyota, skôr ako budete inštalovať/ak-
tualizovať aplikácie.

INŠTALÁCIA/AKTUALIZÁCIA 
APLIKÁCIÍ POMOCOU USB 
PAMÄTE

*: Toyota Touch 2 s Go

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

INŠTALÁCIA/AKTUALIZÁCIA 
APLIKÁCIÍ POMOCOU 
INTERNETU

INFORMÁCIA

● Inštalácia/aktualizácia nemusí byť do-
končená správne v nasledujúcich prípa-
doch:
• Ak je počas inštalácie/aktualizácie

systém vypnutý.
• Ak je pred dokončením inštalácie/ak-

tualizácie USB pamäť vybratá.
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2. OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ

1. PREZENTÁCIA OBRÁZKOV*

1 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

2 Pripojte USB pamäť, ktorá obsahuje
dáta s obrázkami.

3 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

4 Zvoľte "Pictures" (Obrázky).

 Prezentácia sa zaháji automaticky.

1 Zvoľte .

2 Skontrolujte, že sú zobrazené ovláda-
cie spínače.

Môžete prezerať obrázky uložené na
USB pamäti.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

*: Toyota Touch 2 s Go

MOŽNOSTI PREZENTÁCIE

Prezentáciu môžete prehrávať, poza-
staviť a môžu byť zvolené požadované
obrázky.

Č. Funkcia

Zvoľte pre zatvorenie ovládacích spí-
načov.

Zvoľte pre pozastavenie prezentácie.

Zvoľte  pre opätovné prehrávanie 
prezentácie.

Zvoľte pre zobrazenie predchádzajú-
cich/nasledujúcich obrázkov.
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INFORMÁCIA

● Táto funkcia nie je dostupná počas
jazdy.

● Keď sa vozidlo začne pohybovať pri pre-
zeraní obrázkov, zobrazí sa vyskakova-
cie okno a obrázky nie je možné
prezerať. Zvoľte "Leave function"
(Opustiť funkciu) pre návrat na obrazov-
ku menu Toyota online.

● Aby ste prepínali medzi obrázkami, sú
podporované gestá dotykovej obrazov-
ky. Horizontálny švih prstom sprava do-
ľava zobrazí nasledujúci obrázok.
Horizontálny švih prstom zľava doprava
zobrazí predchádzajúci obrázok.

● Použiteľný formát dát obrázkov: JPEG,
PNG a BMP

● Všetky čítateľné obrázky na zariadení sa
zobrazia v chronologickom poradí. Keď
prezentácia skončí, bude sa znova opa-
kovať.

● Obrázky sa budú meniť každých niekoľ-
ko sekúnd.

● Keď je prezentácia prehrávaná, obra-
zovkové tlačidlá pozastavenia a presko-
čenia zmiznú automaticky po niekoľkých
sekundách.
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2. E-MAIL

1 Zvoľte "Show" (Ukázať) pre prezretie
e-mailu.

2 Skontrolujte, že je e-mail zobrazený.

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "Email".

Toyota Touch 2 s Go

Toyota Touch 2

 Keď je sťahovanie e-mailu dokončené, zo-
brazí sa zoznam pošty.

3 Zvoľte požadovaný e-mail.

 Stav správy je zobrazený pomocou nasle-
dujúcich ikon.

: Prečítaná pošta

: Neprečítaná pošta

Môžu byť stiahnuté prichádzajúce

e-maily na pripojený Bluetooth® tele-
fón. Pred použitím tejto aplikácie je

nutné pripojiť Bluetooth® telefón s tele-
fónnym profilom. (S. 141, 146)

PRÍJEM E-MAILU

Keď je prijatý nový e-mail, na obrazov-
ke sa zobrazí vyskakovacie okno.

Funkcia vyskakovacieho okna môže
byť zapnutá alebo vypnutá. (S. 165)

PREZERANIE E-MAILU
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4 Skontrolujte, že je správa zobrazená.

INFORMÁCIA

● Táto funkcia nemusí byť dostupná v zá-
vislosti na telefóne.

● Použitím tejto funkcie nemôžu byť e-mai-
ly odoslané.

● Stiahnutie nemusí byť dokončené správ-
ne, ak je počas sťahovania systém vyp-
nutý.
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3. Street View*

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "Street View".

3 Zvoľte požadovanú položku pre vyhľa-
danie polohy.

4 Skontrolujte, že je obrázok zobrazený.Je možné prezerať Street View poža-
dovaného miesta.

Táto funkcia vyžaduje pripojenie k in-
ternetu a prihlásenie na stránku portá-
lu Toyota. (S. 146, 247)

Č. Funkcia

Zvoľte pre nastavenie miesta použi-
tím aktuálnej polohy.

Zvoľte pre nastavenie miesta v okolí 
cieľového miesta.

Zvoľte pre nastavenie požadovanej 
polohy. Zvoľte "Enter Location" (Za-
dať miesto) pre zadanie čísla domu, 
ulice, mesta alebo názvu miesta a po-
tom zvoľte "OK".

Zvoľte pre nastavenie polohy použi-
tím miesta na mape. Zvoľte požado-
vané miesto na mape.

*: Toyota Touch 2 s Go

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie predchádzajú-
ceho obrázku.

Zvoľte pre zobrazenie nasledujúceho 
obrázku.

Zvoľte pre výpočet trasy.

INFORMÁCIA

● Môže byť zobrazených až 6 obrázkov na
miesto.

● Funkcia Street View môže byť zvolená
tiež z nasledujúcich obrazoviek:
• Obrazovka posledných cieľov

(S. 213)
• Obrazovka informácií o bode záujmu

(S. 215)
• Obrazovka zahájenia navigácie trasy

(S. 219)
● Táto funkcia nie je dostupná počas

jazdy.
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4. INFORMÁCIE O ČERPACÍCH STANICIACH*

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "Fuel" (Palivo).

 Ak ste doteraz ešte nezvolili typ paliva,
zvoľte najskôr požadovaný typ paliva.

3 Zvoľte požadovanú položku, ktorá má
byť nastavená.

Je možné skontrolovať požadované
čerpacie stanice. Tieto čerpacie stani-
ce môžu byť tiež nastavené ako cieľ.

Pred použitím tejto aplikácie je nutné
zaplatenie predplatného. Podrob-
nosti - viď stránka portálu Toyota
(www.my.toyota.eu).

Táto funkcia vyžaduje pripojenie k in-
ternetu a prihlásenie na stránku portá-
lu Toyota. (S. 146, 247)

*: Toyota Touch 2 s Go

Č. Funkcia

Zvoľte pre výber typu paliva.

Zvoľte pre nastavenie požadovanej 
polohy, kde sa čerpacie stanice zo-
brazujú.

Zobrazuje zoznam čerpacích staníc.
Zvoľte pre zobrazenie podrobných in-
formácií o čerpacej stanici. Voľbou 
"Go" je možné nastaviť čerpaciu sta-
nicu ako cieľ.

Zvoľte pre aktualizáciu zoznamu.

Zvoľte pre prepnutie na obrazovku 
s mapou a panelom so zoznamom 
čerpacích staníc.

Zvoľte pre zmenu zoradenia zoznamu 
podľa značky spoločnosti, najnižšej 
ceny alebo najbližšej vzdialenosti.

INFORMÁCIA

● Funkcia informácií o čerpacích stani-
ciach môže byť zvolená tiež z obrazovky
s mapou. (S. 195)
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5. INFORMÁCIE O POČASÍ*

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "Weather" (Počasie).

3 Zvoľte požadovanú položku, ktorá má
byť nastavená.

Obrazovka aktuálneho počasia

Obrazovka predpovede počasia

Môžu byť zistené informácie o počasí
na požadovanom mieste.

Pred použitím tejto aplikácie je nutné
zaplatenie predplatného. Podrob-
nosti - viď stránka portálu Toyota
(www.my.toyota.eu).

Táto funkcia vyžaduje pripojenie k in-
ternetu a prihlásenie na stránku portá-
lu Toyota. (S. 146, 247)

*: Toyota Touch 2 s Go

Č. Funkcia

Zvoľte pre zobrazenie informácií o ak-
tuálnom počasí.

Zvoľte pre zobrazenie informácií 
o predpovedi počasia.

Zvoľte pre aktualizáciu informácií.

Zvoľte pre zobrazenie počasia na 
predchádzajúcom obľúbenom mieste.

Zvoľte pre nastavenie požadovanej 
polohy, registrácie/editácie obľúbené-
ho miesta.

Zvoľte pre zobrazenie počasia na na-
sledujúcom obľúbenom mieste.

INFORMÁCIA

● Funkcia informácií o počasí môže byť
zvolená tiež z obrazovky s mapou.
(S. 219)
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6. INFORMÁCIE O PARKOVISKÁCH*

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "Parking" (Parkovisko).

3 Zvoľte požadovanú položku, ktorá má
byť nastavená.

Je možné skontrolovať polohu a do-
stupné miesta na parkoviskách. Tieto
parkoviská môžu byť tiež nastavené
ako cieľ.

Pred použitím tejto aplikácie je nutné
zaplatenie predplatného. Podrob-
nosti - viď stránka portálu Toyota
(www.my.toyota.eu).

Táto funkcia vyžaduje pripojenie k in-
ternetu a prihlásenie na stránku portá-
lu Toyota. (S. 146, 247)

*: Toyota Touch 2 s Go

Č. Funkcia

Zvoľte pre nastavenie požadovanej 
polohy, kde sa parkoviská zobrazujú.

Zobrazuje sa zoznam parkovísk.
Zelená: Voľno
Žltá: Málo miest voľných
Červená: Obsadené
?: Žiadne informácie
Zvoľte pre zobrazenie podrobných in-
formácií o parkovisku. Voľbou "Go" je 
možné nastaviť parkovisko ako cieľ.

Zvoľte pre aktualizáciu zoznamu.

Zvoľte pre prepnutie na obrazovku 
s mapou a panelom so zoznamom 
parkovísk.

Zvoľte pre zmenu zoradenia zoznamu 
podľa názvu, najnižšej ceny alebo 
najbližšej vzdialenosti.

INFORMÁCIA

● Funkcia informácií o parkoviskách môže
byť zvolená tiež z obrazovky s mapou.
(S. 195, 219)
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7. MirrorLink™

1 Otvorte kryt príručnej schránky a po-
tom otvorte kryt zásuvky USB/AUX.

2 Pripojte kompatibilné zariadenie Mirror-
Link™.

3 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

4 Zvoľte požadovanú aplikáciu, keď sú
zobrazené dostupné MirrorLink™ apli-
kácie.

5 Skontrolujte, že je zobrazená potvr-
dzovacia obrazovka a potom zvoľte
"Confirm" (Potvrdiť).

 Keď MirrorLink™ aplikácia podporuje funk-
ciu telefónu, pripojte Bluetooth telefón
podľa návodu na obrazovke.

Keď je MirrorLink™ kompatibilné za-
riadenie pripojené pomocou USB, na
displeji systému sa zobrazí obrazovka
MirrorLink™. MirrorLink™ zariadenie
môže byť ovládané pomocou systému.

UPOZORNENIE

● V závislosti na veľkosti a tvare zariade-
nia, ktoré je pripojené k systému, nemu-
sí ísť úplne zatvoriť príručná schránka.
V tom prípade nezatvárajte príručnú
schránku násilím, pretože by to mohlo
poškodiť zariadenie alebo konektor, atď.

INFORMÁCIA

● Môže byť pripojené iba jedno Mirror-
Link™ zariadenie v rovnakom čase.

● Zobrazenie MirrorLink™ aplikácie sa
môže líšiť v závislosti na pripojenom
MirrorLink™ zariadení alebo aplikácii.

● MirrorLink je registrovaná ochranná
známka vlastnená Car Connectivity
Consortium, LLC. Funkcia MirrorLink™
nie je dostupná, ak pripojené zariadenie
nie je kompatibilné s MirrorLink™.

● Pre použitie tejto funkcie musí byť pri-
pojené do systému kompatibilné zaria-
denie s kompatibilnou aplikáciou.
(Podrobnosti - viď nasledujúca tabuľka.)
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■KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA A APLIKÁCIE

Výrobca Zariadenie Aplikácia/Dostupná oblasť

Nokia 701, N8, N9
Car Mode (Európa)

Nokia Drive (Okrem Európy)*1

Nokia Music (Okrem Európy)

Samsung Galaxy S3
DriveLink (Európa, krajiny GCC*2, Juhovýchodná 
Ázia, Južná Afrika)

*1: Činnosti nie je možné vykonávať počas jazdy.
*2: Saudská arábia, Sultanát Omán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar a Kuvajt
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8. TOYOTA ASSISTANCE*

1 Zobrazte obrazovku menu Toyota on-
line. (S. 242)

2 Zvoľte "Toyota Assistance" (Toyota
pomoc).

3 Zvoľte krajinu, kde bolo vozidlo kúpené.

4 Zvoľte "Call Assistance" (Volať po-
moc).

 Zvoľte názov krajiny, aby ste zmenili krajinu.

5 Zvoľte "Yes" (Áno), keď sa objaví po-
tvrdzovacia obrazovka.

6 Skontrolujte, že sa zobrazí nasledujú-
ca obrazovka.

V prípade mechanickej poruchy je
možné volanie služby Toyota Assis-
tance. 

Pred použitím tejto aplikácie je nutné

pripojiť Bluetooth® telefón s telefón-
nym profilom. (S. 146)

*: Toyota Touch 2 s Go

Č. Funkcia

Zobrazuje zemepisné súradnice aktu-
álnej polohy.

Zvoľte pre zobrazenie nasledujúcich 
podrobností o polohe.
Na diaľniciach: Číslo diaľnice, smer 
jazdy a budúci výjazd.
Na ostatných cestách: Informácie 
o adrese.
Každou voľbou tlačidla sa obrazovka 
prepína medzi zemepisnými súradni-
cami a podrobnosťami o polohe.

INFORMÁCIA

● Volanie musí byť uskutočnené v kraji-
ne, kde je služba Toyota Assistance do-
stupná.
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ABECEDNÝ REGISTER
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A

AAC .................................................... 64, 66

Adresa .................................................... 214

AF (Alternatívna frekvencia) ..................... 30

Aktualizácia aplikácií .............................. 248

Aktualizácia navigačnej databázy........... 240

Aktuálna poloha vozidla.......................... 198

AM ............................................................ 26

Aplikácie ................................................. 242

Audio ........................................................ 21

Prepnutie zdroja zvuku ......................... 23

Základné činnosti .................................. 22

Zapnutie/vypnutie systému ................... 22

Zásuvka USB/AUX................................ 24

AUX .......................................................... 48

B

Blokovanie cesty pred vami.................... 229

Bluetooth® .................... 51, 69, 99, 141, 146

Bluetooth® audio ...................................... 51

Možnosti................................................ 56

Ovládací panel/obrazovka .................... 51

Počúvanie ............................................. 55

Pripojenie .............................................. 55

Bluetooth® telefón ............................ 70, 100

C

CD............................................................. 32

Možnosti audio CD alebo MP3/WMA/
ACC disku.......................................... 36

Prehrávanie audio CD........................... 35

Prehrávanie MP3/WMA/AAC disku....... 35

Č

Čas príjazdu............................................ 222

D

Doba jazdy.............................................. 222

Dopravné hlásenia.................................. 208

Dynamická zmena trasy pomocou 
dopravných hlásení ............................. 231

E

E-mail...................................................... 251

Editácia trasy .......................................... 225

Blokovanie cesty pred vami ................ 229
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Aktualizácia databázy máp

Podmienky pre koncového užívateľa
Vo všetkých prípadoch, kedy aplikácia využíva ku sprostredkovaniu informácií koncovým užíva-
teľom akékoľvek dáta, je zákazník povinný koncových užívateľov viditeľne upozorniť a informovať
o možnosti získania prístupu k užívateľským podmienkam. Rovnako je povinný zaistiť prijatie uží-
vateľských podmienok všetkými koncovými užívateľmi, aby ich spoločnosť HERE mohla vo vzťa-
hu k nim začať uplatňovať ešte predtým, ako získajú k dátam prístup. Užívateľské podmienky
musia obsahovať minimálne nasledujúce ustanovenia:
i. obmedzenie používania dát iba pre vlastnú potrebu koncového užívateľa v rámci aplikácie;
ii. zákaz používania dát spolu s geografickými údajmi konkurentov spoločnosti HERE;
iii. zákaz spätného inžinierstva a archivácie dát;
iv. zákaz vývozu dát (či ich derivátov) okrem prípadov, kedy je to v súlade s platnými vývoznými

zákonmi, pravidlami a predpismi;
v. požiadavka, aby koncový užívateľ prestal používať dáta, ak nespĺňa predpoklady stanovené

užívateľskými podmienkami;
vi. upozornenie koncového užívateľa na platné obmedzenia a povinnosti stanovené regulátorom

a dodávateľmi - tretími stranami (vrátane autorských práv) túto požiadavku je možné splniť
uvedením URL odkazu na stránky spoločnosti HERE, momentálne viď. http://corporate.nav-
teq.com/supplier_terms.html (alebo ako bude spoločnosťou HERE spresnené);

vii. upozornenie koncovým užívateľom z radov zamestnancov americkej administratívy, že dáta
sú "predmetom obchodovania", ako je tento pojem definovaný federálnym zákonom o verej-
ných zákazkách v príslušnej zbierke zákonov (48 C.F.R. ("FAR") 2.101), a sú licencované
v súlade s užívateľskými podmienkami, podľa ktorých sa dáta poskytujú.;

viii. vylúčenie výslovných aj konkludentných záruk za oblasť kvality, funkčnosti, predajnosti, vhod-
nosti pre daný účel a súladu s právnymi predpismi;

ix. vylúčenie zodpovednosti v súvislosti s reklamáciami, nárokmi či opatreniami bez ohľadu na
ich príčinu, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo vlastníctva dát, zodpovednosti za ušlý
zisk či príjem, ušlé zákazky alebo úspory, alebo akékoľvek iné priame, nepriame, vedľajšie,
mimoriadne či následné škody vzniknuté v dôsledku užívania či znemožneného užívania dát,
v dôsledku poruchy alebo nepresnosti dát, alebo v dôsledku porušenia týchto podmienok, či
už pri plnení zmluvy, v dôsledku prečinu alebo na základe záruky, aj keby zákazník, spoloč-
nosť HERE a jej dodávatelia boli o možnosti vzniku škody informovaní s predstihom.

x. vylúčenie možnosti poskytovať výslovné či konkludentné záruky menom spoločnosti HERE
alebo jej dodávateľov dát, poprípade udeľovať práva zodpovednosti či iné nároky na odškod-
nenie zo strany spoločnosti HERE alebo ich dodávateľov dát; a

xi. uvedenie všetkých zo zákona požadovaných či iných náležitých pokynov, upozornení, prehlá-
sení o vylúčení zodpovednosti a bezpečnostných informácií týkajúcich sa používania aplikácie.

Podmienky pre Európu, svetové trhy, Severnú Ameriku a Strednú a Južnú Ameriku
Dodávateľské podmienky. Zákazník potvrdzuje a súhlasí s tým, že na určité časti územia alebo na
určité dáta sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky. Zákazník výslovne súhlasí s ustanoveniami
v tomto zmysle, ktoré sú uvedené v dodávateľských podmienkach podmienkami spoločnosti
HERE (a zaistí ich prijatie všetkými držiteľmi sublicencií), viď. http://corporate.navteq.com/deve-
loper_supplier_terms.html (alebo ako bude spoločnosťou HERE spresnené);
Kódované dopravné informácie. Zákazník potvrdzuje a súhlasí s tým, že v niektorých krajinách
nesie výlučnú zodpovednosť za získanie práv na používanie kódových dopravných informácií
a k ich využívaniu v rámci dát a pri poskytovaní informácií, dát, aplikácií, produktov či prípadne
služieb odvodených od týchto kódovaných dopravných informácií alebo na nich založených kon-
covým užívateľom priamo od poskytovateľov služby RDS-TMC - tretích strán.
Upozornenia tretích strán. Všetky kópie dát a ich obaly musia obsahovať upozornenie tretích
strán, ako sú uvedené na http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html (alebo ako
bude spoločnosťou HERE spresnené);
Čína. Mapy Čínskej ľudovej republiky môžu byť za účelom používania distribuované výhradne
mimo územie Čínskej ľudovej republiky.
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