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Přehled
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Navigační systém může pomocí satelitů určit přesnou polohu vozidla
a spolehlivě vás navede do jakéhokoliv určeného cíle.
Navigační data jsou uložena ve vozidle a mohou být aktualizována pomocí USB zařízení.

Vyvolání navigačního systému
Stiskněte toto tlačítko na

1

ovladači.
2 "Navigation"
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Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
● Ovládání integrovaných informač-

ních systémů a komunikačních zařízení během jízdy může odvrátit
pozornost od provozu. Mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí
nebezpečí nehod. Tyto systémy
nebo zařízení provozujte pouze tehdy, pokud to dovoluje dopravní situace. V případě potřeby zastavte
a ovládejte systémy nebo zařízení
při stojícím vozidle.

● Současná situace v silničním a do-

pravním provozu se může lišit od
pokynů vydaných navigačním systémem, například v důsledku změn
směrování silnic nebo prací na silnici. Hrozí nebezpečí nehod. Vždy dodržujte dopravní předpisy a silniční
značky.
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Zadání cíle

Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Zadání cíle použitím adresy

4 "Street?"
5 Zadejte ulici stejným způsobem,
jako v případě města.
6 "House number/road junction?"
7 Přepněte do seznamu čísel
domů a křižovatek.
8 Zvolte číslo domu nebo křižovatku.
Alternativa: Zadání ulice
a křižovatky
1 "Street?"
2 Zadejte ulici stejným způsobem,
jako v případě města.
3 "House number/road junction?"

Obecně
Pokud bylo zadáno pouze město,
navigace trasy bude zahájena do
centra města.
Volba země

4 Přepněte na seznam křižovatek.
5 Případně, "Road junctions"
6 Zvolte požadovanou křižovatku.
V navigačním systému Professional: Hledání ulice

1 "Navigation"
"Address input"

2

3 "Country?"
4 Zvolte zemi ze seznamu.
Zadání adresy
1 "City/town or postcode?"
2 Zadejte písmena nebo číslice.
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Obecně
Požadovaná silnice/ulice se nenachází ve městě, které jste zadali,
protože je součástí jiné městské
části.

1

NAVIGACE

Vybavení vozidla

3 Nakloňte ovladač doprava, abyste zvolili město nebo poštovní
kód ze seznamu.

5
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Rychlé hledání

Volba ulice
1 "Navigation"

Podstata

"Address input"

2

3 Zvolte "Street?" nebo zobrazenou ulici.
4 Případně zvolte písmena.
5 Přejděte na seznam názvů ulic.
6 Zvolte ulici.

V závislosti na verzi výbavy lze
vyhledávat body zájmu a adresy online nebo v navigačních datech uložených ve vozidle zadáním
posloupnosti písmen.
Zobrazí se všechny záznamy obsahující tuto posloupnost písmen.

Zahájení navigace trasy
"Start route guidance" nebo přidejte
zastávku, viz strana 11.

Poslední cíle
Obecně
Poslední cíle, do kterých jste jeli, se
automaticky uloží.
Vyvolání cíle z posledních
cílů
1 "Navigation"
"Recent destinations"

2

3 Zvolte cíl.
Vymazání posledních cílů
1 "Navigation"
2

"Recent destinations"

3 Označte cíl.
4

Stiskněte toto tlačítko.

5 "Delete destination" nebo "Delete
all recent destinations"
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Obecně
Můžete vyhledat město a ulici najednou. Abyste to provedli, zadejte
posloupnost písmen názvu města,
pak mezeru a posloupnost písmen
názvu ulice.
Vyvolání rychlého hledání
1 "Navigation"
2 "Enter new destination"
3

"Quick search"

4 Zadejte alespoň tři písmena
nebo znaky.
5

Zvolte příslušný symbol.

Výsledky jsou zobrazeny jako seznam.

6 Nakloňte ovladač doprava.
7 Zvolte požadovaný cíl.
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Zadání cíle pomocí ovládání
hlasem

Zadání adresy pomocí příkazu

Obecně
 Návod na použití systému hlasového ovládání naleznete v Příručce pro uživatele vozidla.
 Při zadávání cílů pomocí vyslovených příkazů lze přepínat mezi
ovládáním hlasem a Toyota
Supra Command.
 Pro hlasité přečtení možných hlasových příkazů: ›Voice commands‹
nebo ›Help‹.

na volantu.
2 ›Enter destination‹
3 Počkejte na výzvu systému ovládání hlasem.
4 Vyslovte adresu nahlas v navrhovaném pořadí.
5 Pokračujte v zadávání tak, jak je
to specifikováno pomocí systému ovládání hlasem.
V případě potřeby vyslovte každou
část adresy zvlášť, například město.

Hlasové příkazy
 Úplné adresy lze vyslovit jedním
příkazem nebo země, města, silnice a křižovatky lze vyslovit jako
celá slova. Za tímto účelem musí
být jazyk systému nastaven na jazyk cílové země.
 Adresy mohou být vyslovovány,
i když je systém nastaven na jiný
jazyk.
Vyslovujte písmena plynule a vyhněte
se nadměrné intonaci a pauzám.

 Můžete vyhledávat online body
zájmu pro navigaci pomocí přirozeného jazyka, například žádostí
o určité restaurace v okolí.
 Možnosti vstupu závisí na konkrétních navigačních datech
a nastavení země a jazyka.
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nebo

Adresa domova
Obecně
Adresa domova musí být vytvořena.
Přijetí adresy domova jako
cíle
1 "Navigation"
2 "Enter new destination"
3

"Home address"
Definování adresy domova

1 "Navigation"
2 "Enter new destination"
3

"Set home address"

4 Zadejte adresu a případně název
a další podrobnosti.

1

NAVIGACE

1 Stiskněte tlačítko

7
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Změna adresy domova
Adresa domova je uložena v kontaktech tam může být změněna. Editace kontaktů, viz strana 60.

Body zájmu

Hledání online
1 "Online search"
2 Zadejte klíčové slovo.
3 "Search"
Zobrazí se návrhy.

4 Zvolte návrh.
Zobrazí se seznam bodů zájmu.

Obecně
Body zájmu jsou speciální místa,
která mohou být užitečná během jízdy. Body zájmu, například restaurace, hotely, čerpací stanice, mohou
být přijaty jako cíl. I při nejmodernějších navigačních datech se mohly
změnit informace o jednotlivých bodech zájmu, například servisní stanice nemusí být v provozu.

5 "Search location"
Hledané místo lze v případě potřeby
upravit.

6 Zvolte bod zájmu.
Zobrazí se podrobnosti.

7 Zvolte adresu.
8 Případně, "Start route guidance"
Hledání klíčového slova
1 "Keyword search"

Hledání bodů zájmu
Vyvolání hledání bodů zájmu
1 "Navigation"
2 "Enter new destination"
3

"Points of interest"

4 Zvolte požadované nastavení:
 "Online search": Vyhledávání
bodů zájmu na internetu.
 "Keyword search" nebo "Category search": Vyhledávání bodů
zájmu v datech navigace uložených ve vozidle.
 Hledání pomocí preferovaných
kategorií bodů zájmu.

2 Zadejte hledaný termín.
3

Zvolte tento symbol.

Body zájmu jsou vyhledávány na aktuálním místě.
Zobrazí se seznam bodů zájmu.
Body zájmu jsou seřazeny podle vzdálenosti.

4 "Change location and sorting":
Hledání může být v případě potřeby upraveno.
 "Location": Změna hledaného
místa.
 "Sort by": Změna pořadí.
5 Zvolte bod zájmu.
Zobrazí se podrobnosti.

6 Zvolte adresu.
7 Případně, "Start route guidance"
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Hledání kategorie
1 "Category search"

Body zájmu jsou vyhledávány na aktuálním místě.

3 Zobrazí se seznam bodů zájmu.
Body zájmu jsou seřazeny podle vzdálenosti.

4 "Change location and filter criteria": Úprava kritérií hledání, pokud je potřeba:
 "Location": Změna hledaného
místa.
 "Sort by": Změna pořadí.
 Zvolte podrobnosti kategorie, pokud je potřeba.

Podstata
Kategorie bodů zájmu mohou být
zobrazeny na mapě jako symboly.
Volba kategorií
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Map elements"
4 "Points of interest"
5 Zvolte požadované nastavení.
Zobrazení může být zapnuto nebo
vypnuto ve sloupci funkcí na pohledu na mapu, viz strana 20.

 "Keyword": Omezení seznamu
pomocí hledání klíčového slova.

Volba cíle z kontaktů

5 "Show results"

1 "Navigation"

6 Zvolte bod zájmu.

2 "Enter new destination"

Zobrazí se podrobnosti.

3

7 Zvolte adresu.

Kontakty se zobrazí s adresami, pokud
byly tyto adresy ověřeny jako cíle. Ověření adresy jako cíle, viz strana 60.

8 Případně, "Start route guidance"
Preferované kategorie bodů zájmu
Zobrazí se nejčastěji hledané kategorie bodů zájmu.
Pro vyhledání bodu zájmu požadované kategorie na místě zvolte preferovanou kategorii bodů zájmu.
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"Contacts"

4 Zvolte kontakt.
5 Zvolte adresu.
6 "Start route guidance"

1

NAVIGACE

2 Zvolte "All categories" nebo požadovanou kategorii bodů zájmu.

Zobrazení bodů zájmu

9
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Zadání cíle použitím GPS
souřadnic

Zadání cíle použitím
Concierge Service

Podstata
Cíle je možné zadat přímo použitím
GPS souřadnic.
Obecně
Souřadnice mohou být zadány ve
stupních, minutách a sekundách
nebo v desetinném formátu.

Obecně
Concierge Service poskytuje například informace o hotelích a restauracích. Také adresy mohou být
odeslány přímo do navigačního systému.
Vyvolání Concierge Service
1 "Navigation"

Vyvolání

2 "Enter new destination"
"Concierge Services"

1 "Navigation"

3

2 "Enter new destination"

Je provedeno hlasové spojení s Concierge Service.

3

"GPS coordinates"

4 "Format"
 "Degrees Minutes Seconds"
 "Decimal"
5 "Longitude" nebo "Latitude"
6 Otáčejte ovladačem, až se zobrazí požadované souřadnice
a směr kompasu.
7 Stiskněte ovladač.
8 Pokud je potřeba, zadejte hodnoty pro minuty a sekundy
a směr kompasu.
9 "Accept destination"
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Zastávky

Jízda

Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Při plánování cesty je možné zadat
několik zastávek.

Nová jízda
1 "Navigation"
2 "Map"
3 V případě potřeby nakloňte ovladač doleva.
4

Obecně
Individuální cíl musí být nastaven
před zadáním zastávek.
Pro jednu jízdu lze nastavit maximálně 30 zastávek.
Zadání zastávky
1 "Navigation"
2 "Add intermediate destination"
3 Zvolte režim zadání cíle.
4 Zadejte zastávku.
Případně lze zastávku zadat prostřednictvím mapy:
1 "Navigation"
2 "Map"
3

"Route guidance"

4 "Add intermediate destination"
5 Zvolte režim zadání cíle.
6 Zadejte zastávku.
Zastávka je přidána do seznam cílů
a je zvýrazněna.
Editace zastávek

"Route guidance"

5 "Enter new destination"

1 "Navigation"

6 Zvolte individuální cíl.

2 "Map"

7 Zadejte zastávku.

3

8
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"Start route guidance"

"Route guidance"

4 Zvolte zastávku.

1

NAVIGACE

Vybavení vozidla

11
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5 Zvolte požadované nastavení:
 "Skip destination": Projetí aktuální zastávky.
 "Start route guidance": Zahájení
navigace trasy do zastávky.
 "Change order": Posunutí zastávky v seznamu.
 "Delete destination": Vymazání
zastávky.

V navigačním systému
Professional: Uložené jízdy
Obecně
V seznamu jízd může být uloženo
až 30 jízd. V případě potřeby vymažte existující jízdy, aby bylo možné uložit nové jízdy.
Uložení
1 "Navigation"
2 "Map"
"Route guidance"

3

Vymazání
1 "Navigation"
2 "Journeys"
3

"My journeys"

4 Zvolte požadovanou jízdu, pokud
je potřeba.
5

Stiskněte toto tlačítko.

6 "Delete all journeys" nebo "Delete journey"

V navigačním systému Professional: Poslední jízda
Obecně
Poslední cesta je automaticky uložena a může být znovu vyvolána.
Vyvolání
1 "Navigation"
2 "Journeys"

4 "Save journey"

3 "Last journey created"

5 Zadejte název.

4 Zvolte jinou zastávku, pokud je
potřeba.

Zvolte tento symbol.

6

Volba
1 "Navigation"
2 "Journeys"
3

"My journeys"

4 Zvolte jízdu.
5 "Edit journey" nebo "Start route
guidance"

Supra_Navi_CZ

5 "Edit journey" nebo "Start route
guidance"
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V navigačním systému
Professional: Import jízd
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Mapa

1

Obecně
Jízdy mohou být importovány pomocí USB zařízení. Maximální počet
jízd, které lze uložit na USB zařízení
a v navigačním systému dohromady, je 30, jinak import není možný.
Jízdy lze také importovat použitím
Toyota Supra Connect.
Import jízd pomocí USB zařízení
1 Připojte USB zařízení do USB
zásuvky vpředu.
2 "Navigation"

Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Vyvolání mapy

3 "Journeys"

1 "Navigation"

4 "Import journey (USB)"

2 "Map"
Mapou je možné vyvolat pomocí tlačítka na ovladači.

Přehled
Obecně
Mapu lze ovládat pomocí Toyota
Supra Command.
Vysvětlení principu naleznete v Příručce pro uživatele vozidla.

Supra_Navi_CZ
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Vybavení vozidla
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Pohled na mapu

Stavové pole
Zobrazuje se následující položka.
 Symbol pro aktivaci navigace
trasy.
 Čas příjezdu a vzdálenost do cíle.
 Možný čas zpoždění z důvodu
dopravních překážek.

1 Sloupec funkcí
2 Trasa s dopravními překážkami
3 Dopravní značka pro dopravní
překážky
4 Plánovaná trasa
5 Poloha
6 Stavové pole
7 S dotykovým displejem: zobrazení polohy

Čáry na mapě
Silnice a ulice jsou zobrazeny v různých barvách a čárách podle jejich
klasifikace.
 Přerušované čáry: Železniční
a trajektové spojení
 Tenké čáry: státní hranice
Dopravní překážky

Sloupec funkcí
Symbol

Funkce
Zahájení/zastavení navigace trasy.

Pokud jsou přijaty dopravní informace rádiové stanice nebo dopravní
výstražné služby, mohou být na
mapě zobrazeny dopravní překážky.

Změna aktuální trasy.

Navigace trasy

Zapnutí/vypnutí mluvených pokynů.

1 "Navigation"

Zobrazení dalších informací na mapě.

3

Volba pohledu na mapu.
Interaktivní mapa.

Chcete-li přepnout na sloupec nástrojů, nakloňte ovladač doleva.
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Zahájení

Dopravní informace
Stav dopravních informací.
Existuje objížďka.

2 Zadejte cíl, viz strana 5.
"Start route guidance"

Jakmile byla zahájena navigace trasy, zobrazí se hlášení s nejdůležitějšími nastavenými kritérii trasy.
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Změna trasy

Ukončení
1 "Navigation"
3 Nakloňte ovladač doleva.
Zvolte tento symbol.

4

5 "Stop route guidance"
Uložení aktuálního cíle jako
kontakt
Podstata
Poté, co byl zadán cíl, může být uložen do kontaktů.
Uložení
1 "Navigation"
2 "Map"
3

"Route guidance"

4 Zvolte cíl.
5

Stiskněte toto tlačítko.

6 "Save as contact" nebo "Add to
contact"

Obecně
Vypočítanou trasu můžete ovlivnit
výběrem různých kritérií. Navrhovaná trasa se může lišit od vaší osobní
zkušenosti.
S navigačním systémem Professional: Pro trasy nelze měnit kritéria
trasy.
Výchozí nastavení pro kritéria
trasy
Můžete zvolit kritéria trasy tak, aby
vyhovovaly vašim osobním preferencím. Ty se uloží jako výchozí
a automaticky se použijí pro nové
postupy při navigaci trasy.
Výchozí nastavení pro trasy, viz 22.
S aktivní navigací trasy: Změna
kritérií trasy v pohledu na mapu
1 "Navigation"

7 Případně zvolte existující kontakt.

2 "Map"

8 Zadejte jméno a další podrobnosti.

4

9 "Save contact in the vehicle"

3 Nakloňte ovladač doleva.
"Route"

5 Zvolte požadované nastavení.
6 Zvolte obecná kritéria trasy, pokud je potřeba. "General route
settings"
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Kritéria trasy

2 "Map"
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Alternativní trasy

■ Aktivace/deaktivace online al-

ternativních tras

■ Podstata

1 "Navigation"

Když je navigace trasy aktivní, jsou
navrženy alternativní trasy, pokud je
to možné.

2 "Settings"

■ Zobrazení alternativních tras

1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Route"

Zobrazí se přehled aktuální trasy a navrhované alternativní trasy. Kromě toho
jsou zobrazeny podrobnosti, jako je
doba jízdy a délka trasy, a pro alternativní trasy veškeré údaje o spotřebě ve
srovnání s aktuální trasou.
Trasy jsou na dělené obrazovce označeny barevně.

5 Zvolte alternativní trasu, abyste ji
přidali do navigace trasy.
V navigačním systému Professional: Online alternativní trasy
■ Obecně

Online alternativní trasy jsou vysílány do vozidla online.
Zde je možné vzít v úvahu informace o dopravních překážkách a dopravních předpovědích.
Symbol označuje online alternativní trasy.
Pokud je aktivována dynamická navigace trasy stejně jako alternativní
trasy online, dostupné alternativní
trasy online jsou automaticky přijaty
do navigace trasy.
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3 "Route settings"
4 "Online routes"
Průběh trasy
Podstata
Během navigace trasy lze zobrazit
podrobnější informace o aktuální
trase a trasa samotná může být přizpůsobena.
Obecně
V závislosti na verzi výbavy jsou při
navigaci trasy dostupné různé pohledy na průběh trasy.
 Seznam úseků trasy, viz strana
16.
 Pohled na mapu, viz strana 20.
 Informace na mapě o navigaci
trasy, viz strana 20.
 S navigačním systémem Professional: Pohled se šipkou na dělené obrazovce, viz strana 25.
 Pohled se šipkou na přístrojové
desce.
 V závislosti na výbavě, pohled se
šipkou na projekčním displeji.
Seznam úseků trasy
■ Podstata

Když je navigace trasy aktivní,
může být zobrazen seznam úseků
trasy.
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■ Zrušení objížďky

Vzdálenost, která se má ujet, se
zobrazí pro každý úsek trasy. V případě potřeby se také zobrazí doporučení pro tankování.

1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Route"

■ Zobrazení

5

"Change route"

1 "Navigation"

6 "Delete diversion"

2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
"Route"

4

5 "Route details"
6 Označte úsek trasy.
Úsek trasy se zobrazí také na dělené
obrazovce.

Objížďka úseku trasy
■ Podstata

Pro úsek trasy může být vypočítána
nová trasa.
■ Nastavení objížďky

1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Route"

5

"Change route"

Doporučení pro tankování
■ Podstata

Vypočítá se zbývající jízdní dosah
a podle potřeby se zobrazí čerpací
stanice podél cesty.
■ Obecně

I při nejmodernějších navigačních
datech se mohly změnit informace
o jednotlivých čerpacích stanicích,
například čerpací stanice nemusí
být v provozu.
Doporučení pro tankování jsou zobrazena na seznamu trasy, viz strana
16.
■ Vyvolání

1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.

6 "Diversion:"

4

7 Otáčejte ovladačem, dokud se
nezobrazí vzdálenost, při které
se chcete vrátit na původní trasu.

5 "Route details"

8 Stiskněte ovladač.

7 Zvýrazněte čerpací stanici.

6

"Route"
"Refuel"

Zobrazí se seznam čerpacích stanic.
Poloha čerpací stanice se zobrazí na
dělené obrazovce.

8 Zvolte čerpací stanici.
9

Zvolte tento symbol.

10"Start route guidance"

Supra_Navi_CZ
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5

Změna trasy

"Change route"

6 Zvolte požadované nastavení:

■ Podstata

Pokud je navigace trasy aktivní, trasa zobrazená na mapě může být
manuálně upravena. K tomuto účelu
použijte označený bod na trase,
magnet trasy, abyste trasu přetáhli
v požadovaném směru.
■ Umístění magnetu trasy

 "Modify route magnet": Opětovná
změna upravené trasy.
 "Remove route magnet": Obnovení původní trasy.
S navigačním systémem Professional: Simulace navigace trasy

1 "Navigation"

■ Podstata

2 "Map"

Jízdu po trase lze simulovat při stojícím vozidle při aktivní navigaci trasy.

3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Route"

5

"Change route"

6 "Add route magnet"
7 Stejně jako u interaktivní mapy
přetáhněte magnet trasy pomocí
ovladače na požadované místo:
 Změna měřítka: Otáčejte ovladačem.
 Posunutí mapy: Nakloňte ovladač
v požadovaném směru.
 Posunutí mapy diagonálně: Nakloňte ovladač v požadovaném
směru a otočte ovladačem.
8 Stiskněte ovladač.

■ Vyvolání

1 "Navigation"
2 "Map"
3 "Route"
4 "Aerial view"
Trasa se zobrazí na mapě.

■ Funkcí a nastavení

Nakloňte ovladač doleva, abyste vyvolali další funkce a nastavení.
Symbol

Funkce
"Start aerial view"
"Stop"
"Speed:"

9 "Accept magnet"

"Next route section"

■ Změna magnetu trasy

"Previous route section"

1 "Navigation"

"Jump to destination"

2 "Map"

"Jump to position"

3 Nakloňte ovladač doleva.

"Points of Interest"

4
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"Route"
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Mluvené pokyny

Nastavení je uloženo pro aktuálně
používaný profil řidiče.
1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
"Spoken instructions"

4

Opakování
1 "Navigation"

1 "Navigation"
2 "Map"
3

3 Stiskněte ovladač.
4 "Repeat spoken instruction"
Použití tlačítka:
Stiskněte toto tlačítko dvakrát.

Ovládání hlasitosti
Otáčejte knoflíkem hlasitosti během
mluvených pokynů, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.
Uložení do tlačítek oblíbených
Funkci zapnout/vypnout mluvené
pokyny lze uložit do tlačítka oblíbených pro rychlý přístup.

"Additional information"

4 Zvolte požadované nastavení:


"Points of interest": Zobrazí se
symboly pro body zájmu.



"Traffic flow": Zobrazí se čáry
dopravního provozu.

Informace o dopravním provozu na pohledu na mapu, viz strana 29.



2 "Map"
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Zobrazení dalších informací
na mapě

"Traffic events": Zobrazí se
symboly pro dopravní informace.

 S navigačním systémem Professional:
"Parking information": Barevné čáry
ukazují pravděpodobnost volných parkovacích míst podél silnice. Čím jsou
čáry viditelnější, tím větší je pravděpodobnost nalezení parkovacího místa.
Může se zobrazit seznam měst, ve kterých jsou k dispozici informace o parkování. Zobrazení seznamu měst, viz
strana 23.

 S navigačním systémem Professional:
"Satellite images": V závislosti na dostupnosti a rozlišení jsou satelitní snímky zobrazeny jako pozadí v několika
měřítkách.

1
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Zapnutí/vypnutí
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Pohled na mapu
Podstata
Pohled na mapu lze zobrazit v různých perspektivách, například ve
směru na sever nebo ve směru jízdy.
Obecně
Měřítko mapy může být zvětšeno
nebo zmenšeno.
Další nastavení mapy, viz strana 24
Volba pohledu na mapu
1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Map views"

5 Zvolte požadované nastavení:

"North-oriented"

"In direction of travel"

"Perspective"

"Auto zoom": Pokud je navigace trasy aktivní, mapa se při přiblížení k manévru automaticky
zvětší.

"Auto zoom with info": Pokud
je navigace trasy aktivní, mapa
se při přiblížení k manévru automaticky zvětší. Na mapě jsou
navíc zobrazeny informace o navigované trase.

"Manual zoom": Manuální
zvětšení nebo zmenšení měřítka
mapy.

"Route overview": Zobrazení
trasy mezi polohou a cílem.
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Informace o navigované
trase
Podstata
Pokud je navigace trasy aktivní, mohou být informace o navigované trase zobrazeny v pohledu na mapu
v příslušných manévrovacích bodech na aktuální trase.
Obecně
Na víceproudých silnicích ukazuje
informace o jízdním pruhu, v případě potřeby, doporučené jízdní pruhy.
S navigačním systémem Professional:
Informace o navigované trase lze
zobrazit také pomocí pohledu se
šipkou na dělené obrazovce, viz
strana 25.
Zobrazení
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Funkce v pohledu na mapu

Je možné vyvolat různé informace
a nastavení pro libovolný bod na
mapě.
V tomto případě lze mapu ovládat
pomocí Toyota Supra Command.

Funkce
V závislosti na zvoleném místě na
mapě jsou k dispozici různé funkce:


Při aktivní navigaci trasy.



"Start route guidance": Zahájení navigace trasy.



"Add as intermediate dest.":
Přidání cíle.



"Show details": Zobrazení podrobností o cíli.



"Show details": Pokud nitkový
kříž zůstane nad místem s několika body zájmu, ty se zobrazí jako
seznam.



"Leave interactive map": Při
ovládání ovladačem: Opuštění interaktivní mapy.

Ovládání použitím ovladače
1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Interactive map"

5 Zvolte cíl pomocí nitkového kříže.
 Změna měřítka: Otáčejte ovladačem.
 Posunutí mapy: Nakloňte ovladač
v požadovaném směru.
 Posunutí mapy diagonálně: Nakloňte ovladač v požadovaném
směru a otočte ovladačem.
6 Stiskněte ovladač.
7 Zvolte požadované nastavení.
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"Repeat spoken instruction"

 Pokud je vozidlo vybaveno dotykovou obrazovkou:
"Back to current location": Přepnutí
na normální pohled na mapu.



"Show destination": Zobrazí se
část mapy okolo cíle.



"Save position": Uložení aktuální polohy jako kontakt.



"Change map view":
Přepnutí pohledu na mapu.

1
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Obecně
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Nastavení

3 "Route settings"
4 "Default criterion"

Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Nastavení navigace mohou být konfigurována individuálně. Nastavení
jsou uložena pro aktuálně používaný profil řidiče.

5 Zvolte požadované nastavení:
 "Fast": Časově optimalizovaná
trasa vyplývající z kombinace trasy co nejkratší a nejrychlejší.
 "ECO nebo "Efficient": Trasa optimalizovaná s ohledem na spotřebu vyplývající z kombinace trasy
vyžadující co nejnižší spotřebu
paliva a rychlých silnic.
Čas příjezdu a spotřeba jsou založeny
na jízdě v jízdní režimu ECO a používání konzervativního stylu jízdy.

 "Short": Trasa optimalizovaná
s ohledem na vzdálenost vyplývající z kombinace trasy co nejkratší a rychlých silnic.
Další kritéria
Seřízení
1 "Navigation"

Trasa
Podstata
Kritéria tras mohou být zvolena tak,
aby vyhovovala osobním preferencím. Ty se uloží jako výchozí a automaticky se použijí pro nové postupy
při navigaci trasy.
Výchozí kritérium
1 "Navigation"
2 "Settings"
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2 "Settings"
3 "Route settings"
4 Zvolte požadované nastavení:
 Nastavení pro dynamickou navigaci trasy:
• "Automatic": Při navigaci trasy jsou
brány v úvahu dopravní informace.
Aktuální trasa se v případě potřeby
automaticky změní.
V závislosti na vybavení jsou také automaticky přijímány online alternativní trasy.
• "With confirmation": Pokud jsou k dispozici vhodné objízdné trasy, nejprve
se zobrazí hlášení.
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 S navigačním systémem Professional: "Learn route": Pokud se řidič z navrhované trasy několikrát
odchyluje stejným způsobem,
bude tato odchylka zohledněna
při budoucím plánování trasy.
 "Avoid motorways": Trasy se pokud možno vyhýbají dálnicím.
 "Avoid toll roads": Trasy se pokud
možno vyhýbají zpoplatněným
silnicím.
 "Avoid tax vignette roads": Trasy
pokud možno se vyhýbají trasám
s dlouhodobým mýtným.
 "Avoid ferries/motorail trains":
Trasy se pokud možno vyhýbají
trajektům.
V navigačním systému Professional: Oblasti vyhýbání
■ Podstata

Oblasti, které se mají objet mohou
být definovány jako oblasti vyhýbání.
■ Definování oblasti vyhýbání

1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Route settings"
4 "Areas to avoid"
5 "Set new area to avoid"
6 Postupujte podle instrukcí na
ovládacím displeji.
7 "Accept area"
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■ Vymazání oblasti vyhýbání

1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Route settings"
4 "Areas to avoid"
5 Zvýrazněte požadovanou oblast
vyhýbání, pokud je potřeba.
6

Stiskněte toto tlačítko.

7 Vymažte požadovanou oblast
nebo všechny oblasti vyhýbání.

V navigačním systému Professional: Informace o parkování
Podstata
Na pohledu na mapu ukazují barevné čáry pravděpodobnost volných
parkovacích míst podél silnice.
Může se zobrazit seznam měst, ve
kterých jsou k dispozici informace
o parkování.
Zobrazení seznamu měst
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Available On-Street Parking Info"
Zobrazí se seznam měst.

1
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 S navigačním systémem Professional: "Online routes": Přijetí online alternativních tras.
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Mapa

Navigační data

Podstata
Pohled na mapu může být upraven
individuálně, například může být nastavena barva mapy a režim mapy.
Kromě toho je možné určit, které
body zájmu budou zobrazeny na
mapě.
Nastavení mapy
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 Zvolte požadované nastavení.

Adresa domova
Podstata
Adresa domova může být určena
nebo změněna.
Nastavení adresy domova
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Set home address" nebo
"Change home address"

Podstata
Je možné vyvolat informace o poloze vozidla a aktuální verzi navigačních dat.
Seřízení
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Position and version"
4 Zvolte požadované nastavení:
 "Enter position": V situacích bez
příjmu GPS nebo například bezprostředně po převozu na trajektu
lze polohu vozidla zadat manuálně na mapě.
 "Version information": Informace
o aktuální verzi mapy.
 S navigačním systémem Professional:
"Help to improve the navigation map":
Data, jako je rychlost nebo poloha, jsou
uložena anonymně ve vozidle a přenesena k výrobci, aby se vylepšila digitální
mapa.

Resetování nastavení
1 "Navigation"
2 "Settings"
3

Stiskněte toto tlačítko.

4 "Reset all settings"
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Dělená obrazovka

Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Podstata
U dělené obrazovky lze nezávisle
na hlavní obrazovce nastavit různé
pohledy.

Seřízení
1 Nakloňte ovladač doprava, až je
zvolena dělená obrazovka.
2 Stiskněte ovladač.
3 Zvolte požadované nastavení:
 "Map": Nastavení pohledu na
mapu.
• "Map view": Volba pohledu na mapu.
• "Traffic flow": Zobrazení dopravního
provozu.
• "Traffic events": Zobrazení dopravních
událostí.
• "Route overview": Zobrazení přehledu
trasy.

 "Arrow view": Při aktivní navigaci
trasy se zobrazí šipka. Pokud
není navigace trasy aktivní, zobrazí se kompas.
 "Position": Zobrazení aktuální polohy.
 "3D exit roads": Zvolené úseky
trasy, například křižovatky dálnic,
jsou zobrazeny v perspektivě.

Pohled se šipkou
Podstata
Pokud je navigace trasy aktivní, mohou být informace o navigované trase zobrazeny jako seznam na
dělené obrazovce.
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Obecně
Je možné specifikovat, které další
informace se zobrazí v pohledu se
šipkou.

Zobrazení
Během navigace trasy se zobrazují
následující informace:

Na víceproudých silnicích ukazuje
informace o jízdním pruhu, v případě potřeby, doporučené jízdní pruhy.
Seřízení
1 Nakloňte ovladač doprava, až je
zvolena dělená obrazovka.
2 Stiskněte ovladač.
3 "Arrow view"
4 Zvolte požadované nastavení:
 "Traffic information": Zobrazení
dopravního provozu a dopravních
událostí.
 "Additional information": Zobrazení dalších informací, například tunely.
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1
2
3
4
5
6

Výzva k odbočení
Dopravní tok a dopravní události
Příští silnice
Vzdálenost k manévru
Informace o jízdním pruhu
Aktuální silnice

V závislosti na specifikaci pro danou
zemi se zobrazení může lišit od tohoto obrázku.

1-1. NAVIGACE

Dopravní informace

Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Dopravní informace z rádiových stanic, které vysílají dopravní zpravodajský kanál TMC, dopravní
výstražnou službu, se zobrazují
v pohledu na mapu a jsou brány
v úvahu při výpočtu trasy. Informace
o dopravních překážkách a nebezpečích jsou průběžně aktualizovány.
Dopravní informace se zobrazí na
mapě pomocí symbolů.
Pro konkrétní nebezpečí, například
objekty na silnici, se zobrazí hlášení.
Některá hlášení o nebezpečí se
také zobrazují jako hlášení vozidla
na přístrojové desce.
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Symbol

Funkce
Žlutý symbol: Dopravní informace se týkají vypočtené trasy a očekávané zpoždění je
menší než 20 minut.
Červený symbol: Očekávané
zpoždění je více než 20 minut
nebo je trasa zavřená, nebo
pro trasu existuje zpráva
o nebezpečí.
Šedý symbol: Nejsou k dispozici žádné dopravní informace
nebo očekávané zpoždění je
kratší než 5 minut.
K dopravním informacím je
k dispozici vhodná objížďka.

1
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Vybavení vozidla

Zobrazení ve sloupci funkcí
v pohledu na mapu
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Dopravní informace v reálném čase RTTI

Zobrazení seznamu dopravních informací

V některých zemích se RTTI přenáší prostřednictvím doplňkových
předplatitelných služeb.

1 "Navigation"

RTTI je pak použito místo dopravních informací z rádiových stanic.

3

RTTI umožňuje přesnější a podrobnější lokalizaci dopravních zpoždění. Kromě toho, dopravní situace
mimo dálnice, například na postranních ulicích a městských komunikacích, je obsáhle zaznamenávána
a zobrazena. Na základě těchto informací lze přesněji vypočítat doporučení týkající se objížděk. Snižuje
se tak riziko, že pojedete přes další
dopravní překážku nebo objížďku.
Může být poskytnuto několik doporučených objížděk nebo další informace.
Pro jízdy v zemích, kde dopravní informace v reálném čase nejsou
k dispozici, systém nadále využívá
dopravní informace z rádiových stanic.
Sloupec funkcí na pohledu na map,
viz strana 14, zobrazuje, zda jsou
používány dopravní informace z kanálu dopravních zpráv TMC nebo
RTTI.

Zapnutí/vypnutí
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Receive traffic information"
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2 "Map"
"Traffic information"

Když je navigace trasy aktivní, zobrazí
se nejprve dopravní informace ovlivňující vypočtenou trasu pomocí červených
symbolů. Když dopravní informace neovlivňuje vypočtenou trasu, zobrazí se
pomocí šedých symbolů. Různé položky
dopravních informací jsou seřazeny
podle vzdálenosti od aktuální polohy vozidla.

4 Zvolte položku dopravních informací.
 "Previous message": Procházení
předchozích dopravních informací.
 "Next message": Procházení následujících dopravních informací.

Zobrazení doporučené objížďky
1 "Navigation"
2 "Map"
3

"Traffic information"

4 "Diversion": Zobrazí se doporučená objížďka.
Jsou dostupné následující funkce:

 "Current route": Ponechání aktuální trasy.
 "New route in": Akceptování objížďky.
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Dopravní informace na
mapě
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Dynamická navigace trasy

Nastavení pohledu na mapu
1 "Navigation"
2 "Map"
3

"Additional information"



"Traffic events": Zobrazí se
symboly pro dopravní události.



"Traffic flow": Zobrazí se čáry
dopravního provozu.

S dynamickou navigací trasy se při
výpočtu trasy zohledňují dopravní
informace.
Seřízení
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Route settings"
4 "Dynamic guidance"

Symboly v pohledu na mapu

5 Zvolte požadované nastavení:

Symboly pro dopravní události se
zobrazují v závislosti na měřítku
mapy a umístění dopravní překážky.

 "With confirmation": Nejprve se
zobrazí hlášení s dotazem, zda
má trasa objet dopravní překážku.

Informace o dopravním provozu na pohledu na mapu

 "Automatic": Pokud je zaznamenána dopravní překážka, trasa se
automaticky změní.

Délka a účinek dopravní překážky
jsou na mapě vyznačeny barevnými čárami v závislosti na měřítku.
 Černá: Uzavření.
 Červená: Dopravní zácpa.
 Oranžová: Dopravní kolona.
 Žlutá: Hustý provoz.
 Zelená: Plynulý provoz.
 Šedá: Obecné dopravní informace, například práce na silnici.
Zobrazované informace závisí na
specifické službě dopravních informací.
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Navigační data
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Podstata
Je možné vyvolat informace o poloze vozidla a aktuální verzi navigačních dat.
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Seřízení
1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Position and version"
4 Zvolte požadované nastavení:
 "Enter position": V situacích bez
příjmu GPS nebo například bezprostředně po převozu na trajektu
lze polohu vozidla zadat manuálně na mapě.
 "Version information": Informace
o aktuální verzi mapy.
 S navigačním systémem Professional:
"Help to improve the navigation map":
Data, jako je rychlost nebo poloha, jsou
uložena anonymně ve vozidle a přenesena k výrobci, aby se vylepšila digitální
mapa.
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Aktualizace map
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Automatická aktualizace
map

Navigační data jsou uložena ve vozidle a mohou být aktualizována
přes USB zařízení.
Aktuální navigační data jsou dostupná u kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo v servisu Toyota,
nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu, nebo z uživatelské webové
stránky.
V závislosti na objemu dat může
aktualizace navigačních dat trvat
několik hodin. Stav procesu aktualizace můžete kontrolovat.
Aby se šetřil akumulátor vozidla, navigační data jsou aktualizována
v průběhu jízdy.
Aktualizace
1 Připojte USB zařízení s novými
navigačními daty do zásuvky
USB vpředu.
2 Postupujte podle instrukcí na
ovládacím displeji.
3 Po aktualizaci USB zařízení vyjměte.
Kontrola stavu
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Saving navigation data in the
vehicle… (USB )"
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Obecně
V závislosti na vybavení a specifikací pro danou zemi jsou navigační
data pro domovský region přenášena do vozidla online čtyřikrát ročně,
kde se automaticky instalují a aktualizují.

NAVIGACE

Obecně

1
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Často kladené otázky
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Často kladené otázky
Proč se nemůže zobrazit aktuální
poloha?
 Poloha se nachází v oblasti, která
není pokryta daty, nachází se
v oblasti špatného příjmu nebo
systém polohu zrovna vypočítává. Příjem je obvykle možný
v otevřeném prostoru.
Proč není cíl bez detailů ulice přenesen do systému navigace trasy?
 Pro zadané město nelze určit
žádné centrum města. Zadejte libovolnou ulici ve zvoleném městě
a zahajte navigaci trasy.
Proč není cíl přenesen do systému
navigace trasy?
 Data pro cíl nejsou v navigačních
datech k dispozici. Vyberte si cíl
co nejblíže původnímu.
Proč nelze pro zadání cíle zvolit písmena?
 Data pro cíl nejsou v navigačních
datech k dispozici. Vyberte si cíl
co nejblíže původnímu.
Proč již nejsou mluvené pokyny poskytovány bezprostředně před křižovatkami během navigace trasy?
 Opustili jste doporučenou trasu
a systém vyžaduje několik sekund
pro výpočet nové navrhované
trasy.
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Obecně
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Ovládání
Tlačítka a funkce
Tlačítko

Funkce
Stisknout: Zapnutí/vypnutí
zvukového výstupu.
Otáčet: Seřízení hlasitosti.
Přepnutí zdroje zábavy.
Stisknout jednou:
Přepnutí stanice/skladby.
Stisknout a držet:
Rychlý posun skladby
vpřed/vzad.
Tlačítka oblíbených
Aktivace/deaktivace dopravních informací.
Pro Austrálii a Nový
Zéland: Přepnutí vlnového pásma

Zvukový výstup
Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
● Vysoká hlasitost zvukového výstupu

může poškodit váš sluch. Hrozí nebezpečí zranění. Nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti.
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Hlasitost a zvukový výstup

Když je aktivní ztlumení, přehrávání
audiozáznamů se zastaví.

2 Zvolte požadovaný zdroj zábavy.
Pomocí tlačítka na ovladači:
1

Stiskněte toto tlačítko.

Přehraje se naposledy zvolený zdroj zábavy.

2

Stiskněte toto tlačítko znovu.

Zobrazí se seznam všech aktuálně dostupných zdrojů zábavy.

3 Zvolte požadovaný zdroj zábavy.

Zdroje zábavy
Obecně

Přizpůsobení výběrového seznamu pro zdroje zábavy

 USB audio, viz strana 46.

Je možné zvolit, které zdroje zábavy
se zobrazí ve výběrovém seznamu.
Aktuálně přehrávaný zdroj zábavy
nelze z výběrového seznamu odstranit.

 USB video, viz strana 52.

1 "Media/Radio"

 Bluetooth audio, viz strana 47.

Zobrazí se seznam všech možných
zdrojů zábavy.

Možné zdroje zábavy:
 Rádio, viz strana 38.
 Music collection, viz strana 44.

 Screen Mirroring, viz strana 52.)
 Apple CarPlay, viz strana 75.
Přepnutí zdroje audia
Na rádiu:
Stiskněte toto tlačítko.

1

Zobrazí se seznam všech aktuálně dostupných zdrojů zábavy.

Opětovným stisknutím tla-

2

čítka zvolíte zdroj zábavy.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Media/Radio"
Zobrazí se seznam všech možných
zdrojů zábavy.
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2 "Personalise menu"
3 Zvolte požadované nastavení.

2

ZÁBAVA

 Pro nastavení hlasitosti
otáčejte knoflíkem.
 Pro vypnutí zvukového
výstupu knoflík stiskněte.
Opětovným stisknutím
se obnoví předchozí hlasitost.
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Zvuk

Multikanálová reprodukce,
prostorový zvuk

Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Nastavení jsou uložena v aktuálně
používaném profilu řidiče.

Podstata
Když je aktivován prostorový zvuk,
při přehrávání stereo skladby ne simulována multikanálová reprodukce.
Zapnutí/vypnutí
1 "Media/Radio"
2 "Sound"
3 "Surround"

Ekvalizér
V závislosti na vybavení nemusí být
tato funkce dostupná.
Nastavení pro individuální rozsahy
frekvencí zvuku
1 "Media/Radio"

Výšky, basy, vyvážení, posun
1 "Media/Radio"
2 "Sound"
3 Zvolte požadované nastavení:
 "Treble": Seřízení výšek.
 "Bass": Seřízení basů.
 "Balance": Levé/pravé vyvážení
hlasitosti.

2 "Sound"
3 "Equaliser"
Aktuální nastavení basů a výšek, viz strana 36, se zobrazí na levém a pravém
okraji obrazovky ekvalizéru. Tyto hodnoty lze také nastavit v ekvalizéru. Nastavení výšek a basů ovlivní nastavení
audio frekvenčních rozsahů ekvalizéru.

Volba a seřízení nastavení výšek
a basů nebo rozsahu audio frekvence:

 "Fader": Přední/zadní vyvážení
hlasitosti.

1 Otáčejte ovladačem, abyste zvolili audio frekvenční rozsah, který
má být nastaven.

4 Seřízení: Otáčejte ovladačem.

2 Stiskněte ovladač.

5 Uložení: Stiskněte ovladač.
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3 Pro nastavení audio frekvence
otáčejte ovladačem.
4 Stiskněte ovladač, abyste toto
nastavení uložili.

Podstata
Pro kompenzaci zvýšeného hluku
při jízdě při vyšších rychlostech je
možné nastavit automatické zvýšení
hlasitosti.
Nastavení hlasitosti pro Dopravní
program, viz strana 43, se provede
během hlášení.
Nastavení zvýšení hlasitosti

 "Gong": Poměr hlasitosti akustického signálu, například pro upozornění na bezpečnostní pás,
k hlasitosti zdroje zábavy.
Základní nastavení zajišťuje, že akustický signál bude slyšet při jakékoli hlasitosti.

 "Microphone": Citlivost mikrofonu
během telefonního hovoru.
Seřízení se provádí během telefonního
hovoru a je uloženo pro použitý mobilní
telefon.

 "Loudspeakers": Hlasitost reproduktoru během telefonního hovoru.
Když je aktivní ztlumení, přehrávání
audiozáznamů se zastaví.
Seřízení se provádí během telefonního
hovoru a je uloženo pro použitý mobilní
telefon.

1 "Media/Radio"

5 Seřízení: Otáčejte ovladačem.

2 "Sound"

6 Uložení: Stiskněte ovladač.

3 "Volume settings"
4 Zvolte požadované nastavení.

Resetování nastavení zvuku

 "Navigation": Poměr mezi hlasitostí mluvených instrukcí a hlasitostí zdroje zábavy.

Nastavení zvuku jsou resetována do
továrního nastavení.

 "Speed volume": Poměr mezi hlasitostí zdroje zábavy.

2 "Sound"

 "Parking Sens.": Poměr akustického signálu parkovacích senzorů k hlasitosti zdroje zábavy.
Základní nastavení zajišťuje, že akustický signál bude slyšet při jakékoli hlasitosti.
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1 "Media/Radio"
3 "Reset"

2
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Kompenzace hlasitosti
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Radio Data System (RDS)

Rádio
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Nastavení jsou uložena v aktuálně
používaném profilu řidiče.

Podstata
RDS vysílá doplňkové informace ve
vlnovém pásmu FM, například název stanice.
Pokud má stanice několik frekvencí,
je v případě potřeby proveden automatické přepnutí na frekvenci s nejlepší kvalitou příjmu.
Je doporučeno, abyste RDS zapnuli.
Zapnutí/vypnutí
1 "Media/Radio"
2 "FM"
3

Stiskněte toto tlačítko.

4 "RDS"
Volba stanice

Stanice AM/FM
Obecně
V závislosti na vybavení a specifikacích v dané zemi nemusí být možné
přijímat stanice AM.

1 "Media/Radio"
2 "FM" nebo "AM"
Přehraje se naposledy přehrávaná stanice a zobrazí se seznam stanic.

3 Zvolte požadovanou stanici.
Přepínání stanic
Na rádiu:
Stiskněte levé nebo pravé
tlačítko.

Přehraje se předchozí nebo následující stanice ze seznamu stanic.
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Uložení stanic

Manuální volba stanice
Volba stanice pomocí frekvence

Obecně

1 "Media/Radio"

Symbol

Význam
Stanice nebyla uložena.
Stanice již byla uložena.

3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Manual search"

5 Volba frekvence: Otáčejte ovladačem.
6 Uložení frekvence: Stiskněte
ovladač.

Uložení právě hrající stanice
Přejmenování stanice

1 "Media/Radio"
2 "FM" nebo "AM"
3 Nakloňte ovladač doleva.
"Save station"

Zobrazí se seznam paměti.

5 Zvolte požadovanou polohu paměti.
Uložení stanice, která právě nehraje

Při ukládání stanice se signálem
RDS jsou informace RDS přenesené během ukládání přijaty jako název stanice. Název stanice může být
změněn.
1 "Media/Radio"
2 "FM"
3 Zvolte požadovanou stanici.
4

Stiskněte toto tlačítko.

1 "Media/Radio"

5 "Rename as:"

2 "FM" nebo "AM"

V případě potřeby počkejte, až se zobrazí název požadované stanice.

3 Zvýrazněte požadovanou stanici.
4 Stiskněte a držte ovladač, až se
zobrazí seznam paměti.
5 Zvolte požadovanou polohu paměti.
Stanice mohou být také uloženy na
tlačítka oblíbených, viz Příručka pro
uživatele vozidla.
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2 "FM" nebo "AM"

6 Stiskněte ovladač, abyste tento
název uložili.

ZÁBAVA

Symbol vedle zvýrazněné stanice
signalizuje, zda již byla stanice uložena.

4
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Doplňkové informace stanice
Podstata
Pokud rádiová stanice vysílá data
Radio Text nebo Radio Text Plus, je
možné tyto informace zobrazit, například skladbu nebo interpreta
skladby. Dostupnost, obsah a pořadí závisí na rádiové stanici.
Zobrazení doplňkových informací
stanice
1 "Media/Radio"
2 "FM"
3 Zvolte požadovanou stanici.

Volba stanice
1 "Media/Radio"
2 "DAB" nebo "DAB/DMB"
 DAB: Přehraje se naposledy přehrávaná stanice a zobrazí se seznam stanic.
 DMB: Zobrazí se aktuální video.
3 Zvolte stanici.
DAB: Zobrazí se informace o právě
přehrávané stanici a programu. Dostupnost, obsah a pořadí závisí na
rádiové stanici.
Přepínání stanic
Na rádiu:

Stiskněte toto tlačítko.

4

5 "Station information"

Digitální rádio DAB/DMB
Podstata
Digitální stanice mohou vysílat několik pořadů současně na jedné frekvenci. Kolekce stanic pro určitou
frekvenci se nazývá soubor. Některé
stanice mají další programy. Sportovní stanice mohou například současně vysílat různé sportovní akce.
V závislosti na tom, co stanice poskytuje, lze zobrazit další informace
nebo dokonce obrázky vysílané stanicí.

Stiskněte levé nebo pravé
tlačítko.

Přehraje se předchozí nebo následující stanice ze seznamu stanic.
Uložení stanic
Obecně
Symbol vedle zvýrazněné stanice
signalizuje, zda již byla stanice uložena.
Symbol

Význam
Stanice nebyla uložena.
Stanice již byla uložena.

Uložení právě hrající stanice
1 "Media/Radio"
2 "DAB" nebo "DAB/DMB"
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3 Nakloňte ovladač doleva.
"Save station"

4

Zobrazí se seznam paměti.

5 Zvolte požadovanou polohu paměti.

Zobrazení doplňkových informací
1 "Media/Radio"
2 "DAB" nebo "DAB/DMB"

4

Automatické sledování stanic

2 "DAB" nebo "DAB/DMB"
4 Stiskněte a držte ovladač, až se
zobrazí seznam paměti.
5 Zvolte požadovanou polohu paměti.
Stanice mohou být také uloženy na
tlačítka oblíbených, viz Příručka pro
uživatele vozidla.
Doplňkové informace
Podstata
Pokud rádiová stanice vysílá Radio
Text nebo Radio Text Plus, je možné
tyto informace zobrazit. Takové informace mohou být například skladba nebo interpret skladby, nebo
telefonní číslo nebo e-mailová adresa rádiové stanice. Dostupnost, obsah a pořadí závisí na rádiové
stanici.

Stiskněte toto tlačítko.

5 "Station information"

1 "Media/Radio"
3 Zvýrazněte požadovanou stanici.

Obecně
Pokud je příjem špatný, spustí se
vyhledávání stejné stanice v jiném
souboru. Pokud může být stanice
přijímána lépe v jiném souboru, je
provedeno automatické přepnutí.
Pokud je aktivováno sledování stanice, je stanice navíc vyhledávána
v analogovém kmitočtovém pásmu.
Pokud není dostupná v jiném souboru, přepne se místo toho na analogovou frekvenci stanice. Toto
přepínání je možné pouze tehdy,
pokud je kvalita signálu příslušné
stanice odpovídající a ID stanic se
shoduje.
Zapnutí automatického sledování
stanice
1 "Media/Radio"
2 "DAB" nebo "DAB/DMB"
3

Stiskněte toto tlačítko.

4 "DAB station following"
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3 Zvolte požadovanou stanici.
ZÁBAVA

Uložení stanice, která právě nehraje
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Uložené stanice

Elektronický programový
průvodce
Podstata
Některé stanice vysílají pro svůj program elektronického programového
průvodce.

Obecně
Je možné uložit 40 stanic.
Volba stanice
1 "Media/Radio"

Zobrazení programového průvodce

2 "Saved stations"
3 Zvolte požadovanou stanici.

1 "Media/Radio"
Vymazání stanice

2 "DAB" nebo "DAB/DMB"
3 Nakloňte ovladač doleva.
"DAB programme"

4

Zobrazí se všichni dostupní programoví průvodci.
Pro každý program se zobrazí právě
vysílaný program a následující program.
Zvolte požadované zadání, abyste
zobrazili podrobnosti o programu.
Zvětšení obrázku
Pokud rádio vysílá obrázky, tyto obrázky se zobrazí. Zobrazení obrázku může být zvětšeno.
1 "Media/Radio"
2 "DAB" nebo "DAB/DMB"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4
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"Enlarge image"

1 "Media/Radio"
2 "Saved stations"
3 Zvýrazněte stanici, která má být
vymazána.
4

Stiskněte toto tlačítko.

5 "Delete entry"
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Dopravní informace
Aktivace/deaktivace
Na rádiu:

Přerušení
Stiskněte jedno z následujících tlačítek na rádiu během dopravního hlášení:


 "Cancel traffic information"
Seřízení hlasitosti
Otáčejte knoflíkem během dopravního hlášení,
dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Mějte na paměti následující informace týkající se nastavení hlasitosti:
 Nastavená hlasitost není uložena.
 Při zahájení každé jízdy je hlasitost dopravního hlášení přizpůsobena hlasitosti zdroje zábavy.
 Hlasitost nelze dále snížit za bod,
ve kterém je dopravní hlášení
stále jasně slyšitelné.

Audio
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Mohou být přehrávány hudební
skladby, audioknihy a podcasty. Zvuk
vystupuje z reproduktorů vozidla.
Nastavení jsou uložena pro aktuálně používaný profil řidiče.
V závislosti na vybavení lze používat následující zdroje audia:
Symbol

Význam
Music collection
USB zařízení
Hudební rozhraní pro chytré
telefony.
Bluetooth audio
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Stiskněte toto tlačítko.
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Music collection
Obecně
Skladby z USB zařízení lze ukládat
do Music collection ve vozidle a přehrávat odtud.

Během ukládání mějte na paměti
následující:
 Během ukládání nevyjímejte USB
zařízení, protože by to mohlo přerušit proces ukládání.
 Skladby na USB zařízení lze i nadále přehrávat.

 USB zařízení s komprimovanými
audio soubory: Všechny hratelné
audio soubory na USB zařízení
jsou uloženy v adresáři s názvem
USB zařízení. Skladby a adresáře lze následně přejmenovat
a smazat. Správa Music collection,
viz strana 45.

 Je možné přepnout na jiné zdroje
audia.

Skladby s ochranou proti kopírování
DRM jsou uloženy, ale nelze je přehrát.

Nebo: Zvolte název USB zařízení.

Pravidelně zálohujte Music collection, viz strana 46, jinak by se při poruše pevného disku mohla uložená
hudba ztratit.
Ukládání z USB zařízení

Zrušení ukládání z USB zařízení
1 "Media/Radio"
2 "USB"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Cancel music import"

Proces ukládání je přerušen.
Obnovení ukládání z USB zařízení
1 "Media/Radio"

1 Připojte USB zařízení do zásuvky USB, viz strana 47.

2 "USB"

2 "Media/Radio"

3 Nakloňte ovladač doleva.

3 "USB"

4

Nebo: Zvolte název USB zařízení.

"Import music"

Nebo: Zvolte název USB zařízení.

4 Nakloňte ovladač doleva.
5

"Import music"

Audio data se uloží na Music collection.

Volba Music collection
1 "Media/Radio"
2 "Music collection"
Další popis přehrávání, viz strana
48.
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"Manage music collection"
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2 "Music collection"
3 Nakloňte ovladač doleva.

Přejmenování složek nebo skladeb

Pokud je přejmenována skladba,
název souboru se změní, ale ne název skladby uložený v informacích
o skladbě.
1 "Media/Radio"
2 "Music collection"
3 Nakloňte ovladač doleva.
4

"Media search"

"Media search"

5 "Browse folder"
Zobrazí se složky a skladby v nejvyšší
úrovni adresáře.

6 Označte požadovanou složku
nebo skladbu, v případě potřeby
vyhledejte podsložky.
7

Stiskněte toto tlačítko.

8 "Delete folder" nebo "Delete track"
Zobrazení volné kapacity
1 "Media/Radio"

5 "Browse folder"

2 "Music collection"

Zobrazí se složky a skladby v nejvyšší
úrovni adresáře.

3

6 Označte požadovanou složku
nebo skladbu, v případě potřeby
vyhledejte podsložky.
7

Stiskněte toto tlačítko.

Stiskněte toto tlačítko.

4 "Manage music collection"
5 "Available memory"
Vymazání zvolených skladeb

8 "Rename folder" nebo "Rename
track"

1 "Media/Radio"

Zobrazí se aktuální název.

2 "Music collection"

9 Změňte název podle potřeby.
10

Zvolte tento symbol.

Vymazání složek nebo skladeb
Složku nelze vymazat, pokud je právě přehrávaná skladba z této složky.
Skladbu nelze vymazat, pokud je
právě přehrávána.
1 "Media/Radio"

Supra_Navi_CZ

3

Stiskněte toto tlačítko.

4 "Manage music collection"
5 "Delete selected tracks"
Zobrazí se hledání hudby. Postupujte
podle popisu pro vyhledávací kritéria,
viz strana 48.
Podle vyhledávacích kritérií je vytvořen
seznam skladeb, které mají být vymazány.

6 Zvolte skladbu.

2

ZÁBAVA

Pokud je přejmenována složka s názvem alba, název alba v informacích o skladbě se u jednotlivých
skladeb nezmění.
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Vymazání všech skladeb
1 "Media/Radio"
2 "Music collection"
3

Stiskněte toto tlačítko.

4 "Manage music collection"
5 "Delete all music tracks"
6 "OK"
Zálohování Music collection
Zálohujte Music collection na USB
zařízení pravidelně, jinak by se při
poruše pevného disku mohla uložená hudba ztratit.
Při zálohování se ujistěte, že USB
zařízení má dostatečnou volnou kapacitu.
V závislosti na velikosti souboru
a počtu skladeb může zálohování
Music collection trvat dlouho. Proto
je nejlepší provést zálohu během
delší jízdy. Pokud není čas na dokončení zálohování, neodpojujte
USB zařízení. Zálohování bude pokračovat při vaší další jízdě.
1 Připojte USB zařízení do zásuvky USB, viz strana 46.

Obnovení Music collection
Když obnovujete Music collection
z USB zařízení, Music collection ve
vozidle je přepsáno. Je nejlepší provést obnovení během delší jízdy.
Pokud je procedura ukládání přerušena, neodpojujte USB zařízení.
Ukládání se obnoví při vaší další
jízdě.
1 Připojte USB zařízení do zásuvky USB, viz strana 46.
2 "Media/Radio"
3 "Music collection"
4

Stiskněte toto tlačítko.

5 "Manage music collection"
6 "Restore music collection from
USB device"

USB zařízení
Formáty, které lze přehrávat
MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.
V závislosti na použitém formátu
audio souborů nebo kódovacímu
softwaru nemusí být některé soubory rozpoznány nebo přehrány.

2 "Media/Radio"
3 "Music collection"
4

Stiskněte toto tlačítko.

5 "Manage music collection"
6 "Save music collection to USB"
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Apple iPod/iPhone
Jsou podporovány funkce Apple
iPod/iPhone pro vyhledávání hudby
a přehrávání hudby.
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Audio přehrávače a úložná
média s USB zásuvkou

Během přenosu lze skladby vyvolat
přes adresář souborů.
Do vozidla lze uložit informace o přibližně 40 000 skladbách, ale ne více
než 16 000 skladeb na USB zařízení.
Hudební skladby s integrovanou
ochranou proti kopírování DRM nelze přehrát.
Volba USB zařízení
Informace týkající se zásuvky USB,
viz Příručka pro uživatele vozidla.
1 Připojte USB zařízení do zásuvky USB.
Nejlepší je použít kabel adaptéru dodaný s USB zařízením.

2 "Media/Radio"
3 "USB"
Nebo: Zvolte název USB zařízení.

Další popis přehrávání, viz strana
48.

Bluetooth audio
Obecně
 Přehrávání hudebních souborů
přes Bluetooth z externích zařízení, například audio zařízení nebo
mobilních telefonů.
 Hlasitost zvukového výstupu závisí na zařízení. Případně změňte
nastavení hlasitosti na zařízení.
 K vozidlu lze připojit až čtyři externí zařízení.
Provozní požadavky
 Bluetooth zařízení je připojeno
k vozidlu. Připojení Bluetooth, viz
Příručka pro uživatele vozidla.
 Bylo aktivováno přehrávání Bluetooth audio.
Volba Bluetooth zařízení
1 "Media/Radio"
2 Zvolte požadované Bluetooth zařízení ze seznamu.
Další popis přehrávání, viz strana
48.
Pokud zařízení Bluetooth není uvedeno v seznamu zařízení, nemusí
být aktivováno přehrávání Bluetooth
audio. Pro aktivaci přehrávání Bluetooth audio postupujte následovně:
1 "Media/Radio"
2 "Manage mobile devices"
3 Zvolte požadované Bluetooth zařízení.
4 "Bluetooth audio"
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Informace o všech skladbách, například interpret, žánr nebo skladba,
stejně jako playlisty, se přenášejí do
vozidla. V závislosti na USB zařízení, velikosti souboru a počtu skladeb
to může nějakou dobu trvat.
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Přehrávání
Obecně
Jakmile byl zvolen zdroj audia, na
ovládacím displeji se zobrazí informace o přehrávání.
Ovládací displej zobrazuje dostupné
informace o aktuální skladbě a playlistu. Obsah a rozsah playlistu závisí
na zvoleném zdroji audia a použitých vyhledávacích kritériích.
 V případě USB zařízení a Bluetooth a Music collection se zobrazí vybraný playlist. To může být
výsledek hledání nebo dříve uložený playlist.
Nakloněním ovladače doleva se
zobrazí další funkce. Rozsah dostupných funkcí závisí na zvoleném
zdroji audia.
U Bluetooth zařízení může být rozsah funkcí, které lze ovládat pomocí
Toyota Supra Command, omezen
v závislosti na podporované verzi
Bluetooth. Pokud je to nezbytné,
chybějící funkce mohou být ovládány přímo na zařízení.
Volba skladby
Zvolte požadovanou skladbu z playlistu.
Přehrají se všechny skladby v playlistu počínaje zvolenou skladbou.
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Změna skladby
Na rádiu:
Stiskněte levé nebo pravé
tlačítko.

Přehraje se předchozí nebo následující skladba z playlistu.
Rychlý posun vpřed/vzad
Na rádiu:
Stiskněte a držte levé nobo
pravé tlačítko.

Vyhledávací kritéria
Obecně
Možná vyhledávací kritéria závisí na
zvoleném zdroji audia.
Vyhledávání informací o skladbě
Následující vyhledávací kritéria se
týkají dat uložených v informacích
o skladbě.
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"Media search"

3 Zvolte požadované nastavení:
 "Search"
Zobrazí se všechny skladby, které mají
informace o skladbě obsahující zadaný
hledaný výraz. Čím více znaků je zadáno, tím více bude počet výsledků hledání omezen.
Nakloňte ovladač doprava, abyste zobrazili seznam výsledků.
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 "Genres"

Vyhledání playlistů

Zobrazí se seznam všech dostupných
žánrů.
Jakmile je žánr zvolen, zobrazí se všichni odpovídající interpreti.
Zobrazí se seznam všech dostupných
interpretů.
Jakmile je interpret zvolen, zobrazí se
všechna odpovídající alba a skladby.

 "Albums"
Zobrazí se seznam všech dostupných
alb.
Jakmile je album zvoleno, zobrazí se
všechny odpovídající skladby.

 "Tracks"
Zobrazí se seznam všech dostupných
skladeb.

4 Pokud je potřeba, zvolte album.

1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"Media search"

3 "Playlists"
Zobrazí se seznam všech dostupných
playlistů.

4 Zvolte playlist.
5 Zvolte skladbu, od které chcete
zahájit přehrávání.
Na ovládacím displeji se objeví informace o přehrávání. Playlist odpovídá seznamu skladeb, který je výsledkem
vyhledávání.

Vyhledávání audio knih a podcastů
V závislosti na USB zařízení a vybavení lze vyhledávat audio knihy
a podcasty samostatně.

5 Zvolte skladbu, od které chcete
zahájit přehrávání.

1 Nakloňte ovladač doleva.

Může být také přímo zvoleno vyhledávání interpretů a skladeb.

3 Zvolte požadované nastavení:

1 Nakloňte ovladač doleva.
"Artists" nebo

"Tracks"

Skladby, které neobsahují zvolené
vyhledávací kritérium jsou seskupeny jako "unknown". Skladby bez informací o skladbě lze nalézt pouze
pomocí adresářové struktury.

2

"Media search"

 "Podcasts"
Zobrazí se seznam všech dostupných
podcastů.

 "Audio books"
Zobrazí se seznam všech dostupných
audio knih.

4 Zvolte skladbu, od které chcete
zahájit přehrávání.
Na ovládacím displeji se objeví informace o přehrávání. Playlist odpovídá seznamu skladeb, který je výsledkem
vyhledávání.
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 "Artists"

2
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Prohledávání adresářové struktury
Pomocí adresářové struktury je
možné prohledávat Music collection
a USB zařízení.
Názvy složek a skladeb odpovídají
názvům složek a souborů. Názvy
složek a skladeb se mohou lišit od
názvů uložených v informacích
o skladbě.
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

Vyhledání podobných skladeb
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"More like this (local)"

Zobrazí se seznam podobných skladeb.

3 Zvolte skladbu, od které chcete
zahájit přehrávání.
Na ovládacím displeji se objeví informace o přehrávání. Playlist odpovídá seznamu skladeb, který je výsledkem
vyhledávání.

"Media search"

Zamíchání

3 "Browse folder"
4 Pokud je potřeba, přejděte do
podsložky.
Zvolte skladbu, od které chcete zahájit
přehrávání.
Na ovládacím displeji se objeví informace o přehrávání. Playlist odpovídá seznamu skladeb, který je výsledkem
vyhledávání.

Procházení alby
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"Browse albums"

Dostupná alba jsou zobrazena graficky.

3 Pro procházení alby otáčejte
ovladačem.
4 Zvolte požadované album.
Zobrazí se všechny skladby na zvoleném albu.

5 Zvolte skladbu, od které chcete
zahájit přehrávání.
6 Nakloňte ovladač doleva. Ovládací displej zobrazuje informace
o přehrávání. Playlist odpovídá
seznamu skladeb alba
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Podstata
Aktuální playlist nebo všechny skladby ze zvoleného zdroje audia jsou
přehrávány v náhodném pořadí.
Volba zamíchání
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"Shuffle"
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Seznam oblíbených
Podstata

Vytvoření seznamu oblíbených
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"Add to favourites" nebo
"Delete from favourites"

Video
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Je možné přehrávat video soubory.
Zvuk vystupuje z reproduktorů vozidla.
Nastavení jsou uložena pro aktuálně používaný profil řidiče.
Obrazovka videa na ovládacím displeji se vypne, když vozidlo překročí
určitou rychlost (v závislosti na zemi).
V závislosti na vybavení jsou možné
následující zdroje videa:
Symbol

Význam
USB zařízení
Screen Mirroring
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Aktuální skladba může být zařazena
do speciálního playlistu, seznamu
oblíbených. Pokud je aktuální skladba již v seznamu oblíbených uložena, může z něj být vymazána.
Seznam oblíbených je zobrazen
jako první, když hledáte playlist, viz
strana 49.
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USB zařízení
Obecně
V závislosti na USB zařízení nemusí
být přehrávání videa přes USB připojení možné.
Formáty, které lze přehrávat
MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, H.264.
V závislosti na použitém formátu
video souborů nebo kódovacímu
softwaru nemusí být některé soubory rozpoznány nebo přehrány.
Volba USB zařízení
Připojte USB zařízení do zásuvky
USB použitím vhodného kabelu.
Informace týkající se zásuvky USB,
viz Příručka pro uživatele vozidla.
1 "Media/Radio"
2 "USB"
Nebo: Zvolte název připojeného USB
zařízení.

Vyhledání video filmů
1 Nakloňte ovladač doleva.
2

"Media search"

3 "Videos"
Zobrazí se seznam všech dostupných
video filmů.

4 Zvolte skladbu, od které chcete
zahájit přehrávání.
Na ovládacím displeji se objeví informace o přehrávání. Playlist odpovídá seznamu filmů nalezených vyhledáním.
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Screen Mirroring
Obrazovka chytrého telefonu se
zobrazí na ovládacím displeji přes
Wi-Fi připojení. Zvuk se přehrává
prostřednictvím reproduktorů vozidla.
Tato funkce musí být podporována
chytrým telefonem.
Pro ovládání se používá chytrý telefon.
Propojení chytrého telefonu s vozidlem, viz Příručka pro uživatele vozidla.
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Telefon
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Funkce telefonu
Obecně
Mobilní telefony mohou být propojeny s vozidlem pomocí Bluetooth, viz
Příručka pro uživatele vozidla.
Při vysokých teplotách může být
funkce nabíjení mobilního telefonu
omezena a funkce nemusí být dále
prováděny.
Aby nedošlo k poruchám, mobilní
telefon, který je připojen k vozidlu,
by neměl být ovládán pomocí klávesnice telefonu.
Při používání mobilního telefonu
přes vozidlo se řiďte uživatelskou
příručkou mobilního telefonu.
Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
● Ovládání integrovaných informač-

ních systémů a komunikačních zařízení během jízdy může odvrátit
pozornost od provozu. Mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí
nebezpečí nehod. Tyto systémy
nebo zařízení provozujte pouze tehdy, pokud to dovoluje dopravní situace. V případě potřeby zastavte
a ovládejte systémy nebo zařízení
při stojícím vozidle.
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Příchozí hovor
Pokud je číslo volajícího uloženo
v telefonním seznamu a je přenášeno sítí, zobrazí se jméno kontaktu.
Jinak se zobrazí pouze telefonní
číslo.

Příchozí hovory mohou být přijaty
různými způsoby,
 Pomocí Toyota Supra Command:
"Accept"
Stiskněte toto tlačítko na



volantu.
 Pomocí výběrového seznamu na
přístrojové desce: Zvolte použitím
vroubkovaného kolečka na volantu: "Accept"
Odmítnutí hovoru
 Pomocí Toyota Supra Command:
"Reject"
 Pomocí výběrového seznamu na
přístrojové desce: Zvolte použitím
vroubkovaného kolečka na volantu: "Reject"
Ukončení hovoru
 Pomocí Toyota Supra Command:
"End call"
Stiskněte toto tlačítko na



volantu.
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Poslední hovory
Poslední odchozí, zmeškané a příchozí hovory jsou přeneseny do vozidla. V závislosti na instalované
výbavě jsou tyto hovory přeneseny
z hlavního a doplňkového telefonu.
Zobrazení
1 "Communication"
2 "Recent calls"
3 Zobrazí se 20 posledních hovorů.
Filtrování seznamu hovorů
1 "Calls:"
2 Zvolte požadované nastavení.
Vytočení čísla ze seznamu
Zvolte ze seznamu Hovor je uskutečněn použitím mobilního telefonu,
ze kterého údaj pochází.
Použití možností: Zahajte hovor pomocí druhého mobilního telefonu.
Zrušení: "End call"
Uložení jako kontakt nebo přidání
ke kontaktu
1 Zvýrazněte telefonní číslo.
2

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Save as new contact" nebo
"Add to contact"

3
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Příjem hovoru
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Aktivní hovory
Seřízení hlasitosti
Během hovoru otáčejte knoflíkem
hlasitosti na rádiu, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Nastavení je uloženo pro aktuálně
používaný profil řidiče.
Automatická kompenzace hlasitosti
1 "My Vehicle"

Přidržení, obnovení
Aktivní hovor může být přidržen
a později obnoven.


Hovor je přidržen.



4 "Volume settings"
5 "Microphone" nebo "Loudspeakers"

"Hold/Resume"

Hovor pokračuje.

Ztlumení mikrofonu
Během aktuálního hovoru může být
mikrofon ztlumen.
"Microphone"

2 "System settings"
3 "Sound"

"Hold/Resume"

Ztlumení mikrofonu je aktivováno
automaticky:
 Když je nastavován nový hovor.
 Při přepínání mezi účastníky hovoru.

6 Seřízení: Otáčejte ovladačem.
7 Uložení: Stiskněte ovladač.
Vytočení čísla
1 "Communication"
2 "Dial number"
3 Zadejte čísla.
4

Zvolte tento symbol.

Hovor je uskutečněn použitím mobilního
telefonu, kterému jsou přiřazeny funkce
telefonu.

Provedení připojení pomocí dalšího
telefonu:
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Call via"
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Tónová volba DTMF
Tónová volba DTMF se používá pro
přístup k síťovým službám nebo
k ovládání zařízení, například pro
vzdálený přístup k záznamovému
telefonu. Ten vyžaduje DTMF kód.
1

"Digit input"

2 Zadejte DTMF kód.
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Hovory s několika účastníky
Obecně

Přijetí hovoru během jiného hovoru
Pokud během probíhajícího hovoru
dojde k druhému hovoru, uslyšíte
signál čekajícího hovoru.

Nastavení konference
Dva hovory mohou být sloučeny pro
nastavení telefonní konference. Hovory musí být uskutečněny použitím stejného mobilního telefonu.
1 Uskutečněte dva hovory.
2

Hands-free systém
Obecně
V hovorech přes hands-free systém
lze pokračovat přes mobilní telefon
a naopak.

"Accept"

Hovor je přijat a původní hovor je
přidržen.
Uskutečnění druhého hovoru
Během hovor může být uskutečněn
další hovor.
1

"Contacts"

2 Zvolte nové telefonní číslo.
Hovor je zahájen a první hovor je přidržen.

Přepínání mezi dvěma hovory
Mezi dvěma hovory je možné přepínat.
1 Uskutečněte dva hovory.
2 "Resume"
Telefon se přepne na hovor, který probíhá.
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3

"Place conference call"

Z mobilního telefonu na systém
hands-free
Hovory, které byly zahájeny mimo
Bluetooth dosah vozidla, mohou pokračovat přes hands-free systém při
pohotovostním stavu nebo při zapnutém zapalování. Dálkové ovládání musí být ve vozidle, aby tato
činnost fungovala.
V závislosti na mobilním telefonu se
hovor automaticky přepne do režimu hands-free.
Pokud k přepnutí nedojde automaticky, postupujte podle pokynů na
displeji mobilního telefonu. Viz také
příručka k mobilnímu telefonu.
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Je možné přepínat mezi hovory
nebo sloučit dva hovory pro nastavení telefonní konference. Tato
funkce musí být podporována mobilním telefonem a poskytovatelem
služby.
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Ze systému hands-free na mobilní
telefon
V hovorech prováděných přes
hands-free systém lze také pokračovat na mobilním telefonu, v závislosti na mobilním telefonu.
Postupujte podle instrukcí na displeji mobilního telefonu. Viz také příručka k mobilnímu telefonu.
Kontakty
Obecně
Kontakty je možné vytvořit a editovat.
Kromě toho jsou kontakty přenášeny
z mobilního telefonu a zobrazeny.
Fotografie kontaktů lze zobrazit, pokud mobilní telefon tuto funkci podporuje.
Zobrazení všech kontaktů
1 "Communication"
2 "Contacts"
Kontakty jsou uvedeny v abecedním pořadí.
V závislosti na počtu kontaktů jsou k dispozici funkce vyhledávání kontaktů
a rychlé vyhledávání.

Hledání kontaktu
Pokud je více než 30 kontaktů, je
k dispozici funkce vyhledávání kontaktů.
1

"Search"

2 Zadejte písmena.
Výsledky hledání jsou zobrazeny na
pravé straně.

Supra_Navi_CZ

3 Nakloňte ovladač doprava.
4 Zvolte kontakt, abyste ho zobrazili.
Rychlé hledání v seznamech
Pokud je více než 30 kontaktů, je
k dispozici funkce rychlého hledání.
Písmena, pro která je záznam k dispozici, se zobrazí v abecedním pořadí podél levé strany ovládacího
displeje.
1 Otočte ovladačem rychle doleva
nebo doprava.
Všechna písmena, pro která je kontakt
k dispozici, se zobrazují vlevo.

2 Zvolte počáteční písmeno požadovaného kontaktu.
Zobrazí se první záznam zvoleného písmena.

Uložení domovského kontaktu
Může být uložen domovský kontakt.
Ten je první položkou ve vašem seznamu kontaktů.
1 "Home contact (empty)"
2 Vyplňte požadovaná políčka.
3 "Save contact in the vehicle"
Uložení kontaktu ve vozidle
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Save contact in the vehicle"
Kopie kontaktu z mobilního telefonu je
uložena ve vozidle.
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Doplňkové funkce
V závislosti na vybavení jsou k dispozici následující funkce pro vyhledání kontaktu:

Zahájení navigace trasy.

Volání kontaktu.

Nový e-mail.

Kontakt uložený ve vozidle může být
vymazán. Není možné vymazat
kontakty přenesené z mobilního telefonu.
1 Zvýrazněte požadovaný kontakt.
2

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Delete contact"
Vymazání všech kontaktů ve vozidle
Všechny kontakty uložené ve vozidle budou vymazány. Kontakty přenesené z mobilního telefonu
nebudou vymazány.

Volba zdrojů
Je možné zvolit, zda jsou kontakty
přeneseny z mobilního telefonu,
a pokud ano, ze kterého mobilního
telefonu.
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Select sources for contacts"
3 Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Seřazení kontaktů
Názvy kontaktů mohou být zobrazeny v různém pořadí. V závislosti na
tom, jak byly kontakty uloženy na
mobilním telefonu, se pořadí seřazení kontaktů může lišit od vybraného pořadí seřazení.
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Sort contacts"
3 "Surname" nebo "First name"
Ověření adresy jako cíle

2 "Delete all contacts in the vehicle"

Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, kontakt může být
použit jako cíl.

3 "OK"

1 Zvolte požadovaný kontakt.

1

Stiskněte toto tlačítko.

2 Zvolte adresu.
Nový kontakt
Případně, "Clear fields"
1

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Check address" nebo "Search
for address online"
4 Pokud je to nutné, opravte záznamy.

2 "New contact"

5 "Start route guidance"

3 Vyplňte požadovaná políčka.

Adresa může být přijata do navigace
trasy.

4 "Save contact in the vehicle"
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Vymazání kontaktu
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Editace kontaktů
Pokud dojde ke změně kontaktu,
který byl přenesen z mobilního telefonu, při ukládání se ve vozidle vytvoří kopie záznamu.
Záznamy kontaktu se stejnými názvy jsou sloučeny do jednoho kontaktu.
1 Zvolte požadovaný kontakt.
2 "Edit contact"
3 Změňte požadovaný záznam
nebo přidejte záznam.
4 "Save contact in the vehicle"
Zobrazení fotografií kontaktů
Fotografie uložené ke kontaktu jsou
uloženy ve vozidle, když je mobilní
telefon propojen s vozidlem.
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 "Settings"
5 "Contact pictures"
6 Stiskněte ovladač.
Ovládání hlasem
Připojený chytrý telefon lze ovládat
pomocí hlasových příkazů.
Abyste ho ovládali, aktivujte ovládání hlasem na chytrém telefonu.
Tlačítko
na
volantu

Funkce
Stiskněte tlačítko na nejméně
3 sekundy. Ovládání hlasem
v chytrém telefonu je aktivováno.
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Pokud je aktivace úspěšná, na ovládacím displeji se zobrazí symbol
nebo hlášení.

Doplňkové funkce
Obecně
V závislosti na mobilním telefonu se
následující obsah přenese z mobilního telefonu do vozidla:
 Kontakty, viz strana 58.
 Zprávy SMS - viz strana 60.
 E-maily, viz strana 62.
 Záznamy v kalendáři, události,
viz strana 63.
 Úkoly, viz strana 64.
 Poznámky, viz strana 65.
Přenos dat může trvat několik
sekund.
Některé funkce může být nutné povolit poskytovatelem mobilního telefonu nebo poskytovatelem služeb.
Informace o mobilních zařízeních
kompatibilních s vozidlem jsou dostupné u servisního partnera výrobce nebo jiného kvalifikovaného
servisního partnera nebo v odborném servisu.
Zprávy SMS
Zobrazení všech SMS zpráv
1 "Communication"
2 "Messaging"
Informace o zprávách, viz strana 72.
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Stav
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Zobrazení všech SMS zpráv

Symbol signalizuje stav zprávy
SMS.
Symbol

Význam
Přečtená zpráva SMS.
Nepřečtená zpráva SMS.

Zvolte požadovanou SMS nebo
konverzaci. Zobrazí se konverzace
s tímto kontaktem.
Odpověď nebo přeposlání zpráv
SMS

Filtrování seznamu zpráv
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Filter messages"
3 Zvolte požadované nastavení.
Volba zdrojů
Je možné zvolit, zda jsou zprávy
SMS přeneseny z mobilního telefonu, a pokud ano, ze kterého mobilního telefonu.
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Select sources for messages"
3 Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Vymazání konverzace
Úplně vymaže konverzaci s kontaktem.
1 Zvýrazněte požadovanou zprávu SMS.
2

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Delete text message thread"
4 "Yes"
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2

"Reply"

Příjemce zprávy SMS je zadán automaticky.
"Forward"
"To:" Zadejte číslo nebo kontakt. Případně nakloňte ovladač doprava, abyste
zvolili kontakt ze seznamu výsledků.

3 "From:"
Případně zvolte mobilní telefon, za kterého je zpráva SMS odesílána.

4 "Text:"
Rozpoznávání textu, viz strana 66.

5 "Send"
Nová zpráva SMS.
1 "Communication"
2 "Messaging"
3

"Compose text message"

4 "To:" Zadejte číslo nebo kontakt.
Případně nakloňte ovladač doprava, abyste zvolili kontakt ze
seznamu výsledků.
5 "From:" Případně zvolte mobilní
telefon, za kterého je zpráva
SMS odesílána.
6 "Text:" Rozpoznávání textu, viz
strana 66.
7 "Send"
Zrušení: "Delete all contents"
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1 Zvolte požadovanou zprávu SMS.
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Doplňkové funkce
Pro zvolenou zprávu SMS nebo
konverzaci jsou dostupné následující funkce:

Symbol signalizuje stav e-mailu.
Symbol

Význam
Přečtený e-mail

"Call sender"




Stav

"Add to contacts" nebo "Show
sender"

Nepřečtený e-mail

Filtrování e-mailů



"Forward", viz strana 61.



"Reply", viz strana 61.

1



"Delete"

2 "Filter emails"



Přečtení obsahu, viz strana 66.

3 Zvolte požadované nastavení.

Stiskněte toto tlačítko.

 "Use data", viz strana 67.
Vymazání e-mailu
E-mail
Zobrazení všech e-mailů

1 Zvolte požadovaný e-mail.
2

Stiskněte toto tlačítko.

1 "Communication"

3 "Delete email"

2 "Email"

4 "OK"

Volba účtu
Je možné zvolit, zda jsou e-maily
přeneseny z mobilního telefonu,
a pokud ano, ze kterého mobilního
telefonu a případně z kterých uživatelských účtů.
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Select account"
3 Zvolte požadované účty.

Zobrazení všech příjemců
Pokud má e-mail několik příjemců,
mohou být zobrazeni a jejich data
mohou být použita pro další funkce.
1 Zvolte požadovaný e-mail.
2

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Show all recipients"
Nový e-mail
1 "Communication"
2 "Email"
3
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"Compose email"
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4 "To:"

5 Případně, "Subject:"

Zadejte e-mailovou adresu nebo kontakt. Případně nakloňte ovladač doprava, abyste zvolili kontakt ze seznamu
kontaktů.

Rozpoznávání textu, viz strana 66.

5 "From:"

7 "Send"

Případně zvolte účet, za kterého má být
e-mail odeslán.

6 "Subject:"
7 "Text:"

6 "Text:"
Rozpoznávání textu, viz strana 66.

Doplňkové funkce
Pro zvolený e-mail jsou dostupné
následující funkce:

Rozpoznávání textu, viz strana 66.



"Read out", viz strana 66.

8 "Send"



"Reply", viz strana 63.

Zrušení: "Delete all contents"



Odpověď nebo přeposlání e-mailu
1 Zvolte požadovaný e-mail.
2

"Reply"



"Reply"

Příjemce e-mailu je zadán automaticky.



"Reply to all"

Všichni příjemci e-mailu jsou zadáni automaticky.



"Forward"

Zadejte e-mailovou adresu nebo kontakt. Případně nakloňte ovladač doprava, abyste zvolili kontakt ze seznamu
kontaktů.

3 "To:"
Zadejte e-mailovou adresu nebo kontakt. Pokud je potřeba, nakloňte ovladač
doprava, abyste zvolili kontakt ze seznamu výsledků.

4 "From:"
Případně zvolte mobilní telefon nebo
uživatelský účet, za kterého má být
e-mail odeslán.
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"Add to contacts" nebo "Show
sender"



"Mark as unread"



"Delete email"
Kalendář

Zobrazení kalendáře
1 "Communication"
2 "Calendar"
Zobrazí se data aktuálního týdne.

Pro zobrazení jiných dnů v kalendáři:
 "Show previous week"
 "Show next week"
Zobrazení kalendářního měsíce
Zvolte kalendářní den.
Zobrazí se přehled měsíce. Kalendářní dny s událostmi jsou označeny.

3
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Rozpoznávání textu, viz strana 66.
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Přepnutí na aktuální den
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Change to today"
Volba zdrojů
Je možné zvolit, zda jsou události
přeneseny z mobilního telefonu,
a pokud ano, ze kterého mobilního
telefonu.
1
Stiskněte toto tlačítko.
2 "Select source"
3 Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Aktivace upozornění
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Activate reminders"
Upozornění se zobrazí ve zprávách a ve
stavovém poli, viz Příručka pro uživatele
vozidla.

Úkoly
Zobrazení úkolů
1 "Communication"
2 "Tasks"
Zobrazí se všechny úkoly.

Seřazení úkolů
1 "Sorted by"
2 Zvolte požadované nastavení.
Aktivace upozornění
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Activate reminders"
Upozornění se zobrazí ve zprávách a ve
stavovém poli, viz Příručka pro uživatele
vozidla.

Aktualizace úkolů
Aktualizace dat, viz strana 67.

Deaktivace upozornění
1 Zvolte požadovaný kalendářní
záznam.
2

"Deactivate reminders"

Aktualizace kalendáře
Aktualizace dat, viz strana 67.

Volba zdrojů
Je možné zvolit, zda jsou úkoly přeneseny z mobilního telefonu, a pokud ano, ze kterého mobilního
telefonu.
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Select source"
Doplňkové funkce
V závislosti na vybavení jsou k dispozici následující funkce pro zvolenou událost:

Přečtení obsahu, viz strana
66.
 Zahájení navigace trasy.
 "Use details", viz strana 67.
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3 Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Doplňkové funkce
Pro zvolený úkol jsou dostupné následující funkce:

Přečtení obsahu, viz strana 66.
 "Use data", viz strana 67.
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Poznámky
Zobrazení všech poznámek
1 "Communication"

Nová hlasová poznámka
1
2

2 "Memos"
Zobrazí se hlasové poznámky a textové
poznámky.

Abyste mohli exportovat hlasové poznámky přes zásuvku USB, musí
být k zásuvce USB připojeno kompatibilní zařízení.
Export přepíše hlasové poznámky,
které jsou již v zařízení USB.
 Kompatibilní zařízení: Paměťová
média USB, například USB flash
disky nebo přehrávače MP3
s rozhraním USB.
 Nekompatibilní zařízení: USB
pevné disky, USB rozbočovače,
USB čtečky paměťových karet
s více štěrbinami, Apple iPod/
iPhone
 Souborové systémy: Jsou podporovány aktuální souborové systémy pro USB zařízení. Je
doporučen formát FAT32.
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Export all memos (USB)"
Vymazání všech hlasových poznámek
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Delete all voice memos"
3 "OK"
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3

"New voice memo"
"Start recording"/"Resume recording"
"Pause recording"

4 "Save"
Hlasová poznámka se zobrazí v seznamu hlasových poznámek.

Zrušení: "Cancel"
Zobrazení poznámky
Zvolte požadovanou poznámku.
Doplňkové funkce
Pro zvolenou hlasovou poznámku
jsou dostupné následující funkce:


"Email with voice memo", viz
strana 62.



"Export (USB)", viz strana 65.



"Delete"



"Play", viz strana 67.

Aktualizace poznámek
Aktualizace dat, viz strana 67.
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Rozpoznávání textu/funkce
Obecně

Zlepšení rozpoznávání hlasu
u názvů kontaktů
■ Podstata

Nabídka závisí na vybavení vozidla
a dané zemi.
Podstata
Mluvená slova jsou rozpoznána rozpoznáváním hlasu a převedena na
text. Text je možné podle potřeby
opravit a přidat. Text je možné použít jako předmět nebo obsah e-mailů nebo zpráv SMS. Pro jeho použití
jsou data posílána přes šifrované
spojení poskytovateli služeb a tam
uloženy lokálně.
Provozní požadavky
Mobilní telefon musí tuto funkci podporovat.
Je aktivována následující funkce:
"Server speech recognition"

Názvy kontaktů na připojeném mobilním telefonu jsou přeneseny do
systému rozpoznávání hlasu. To
zlepšuje rozpoznávání názvů kontaktů, když jsou převedeny na text.
Pro jeho použití jsou data posílána
přes šifrované spojení poskytovateli
služeb a tam uloženy lokálně.
■ Aktivace/deaktivace funkce

Tato funkce může být zapnut nebo
vypnut pro každý mobilní telefon.
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 Zvolte požadované zařízení.
5 "Upload of contact names for
dictation function"
Čtení

Záznam textů
1

Zvolte požadovaný jazyk.

2

Zvolte tento symbol, abyste
zahájili nahrávání.

3

Zvolte tento symbol, abyste
zastavili nahrávání.

4

"Confirm text"

5

"Delete last dictation"



"Delete all"



"Read out full text"



"Read out last dictation"
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SMS, e-maily, úkoly, textové poznámky a záznamy kalendáře mohou být přečteny.


"Play"



"Pause"



"Next section"/"Next element"



"Previous section"/"Previous
element"

 Nakloňte ovladač doleva pro
ukončení.
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Přehrávání
Je možné přehrávat hlasové poznámky.
"Play"



"Pause"



"Fast forward"



"Fast reverse"
Aktualizace dat

Poznámky, úkoly a události v kalendáři je možné aktualizovat.

Zobrazí se všechny dostupné možnosti.







"Compose email"
"Compose text message"
"Add to contact"
"Save as contact"
"Call number"

6 Zvolte požadované nastavení.
Položky mohou být zvoleny individuálně, když vozidlo stojí. Zobrazí se
dostupné možnosti.

Přizpůsobení menu

2 Zvolte požadované nastavení:

Menu lze upravit například tak, že
z nabídky odstraníte položky pro nepoužívané funkce.

 "Calendar"

1 "Communication"

 "Tasks"

2 "Personalise menu"

 "Memos"

3 Zvolte požadované nastavení.

1 "Communication"

Stiskněte toto tlačítko.

3

4 "Update data"
Používáni dat
Telefonní čísla, e-mailové adresy
v kalendáři, zprávy SMS apod. mohou být dále využívány.
Když je vozidlo v pohybu:

4 Nakloňte ovladač doleva.

Bezdrátový nabíjecí dok
Podstata
Bezdrátový nabíjecí dok umožňuje
bezdrátové provádění následujících
funkcí:

2 "Use data"

 Nabíjení baterie mobilního telefonu s funkcí Qi a dalších mobilních
zařízení, která podporují standard
Qi.

3 Zobrazí se veškerá data, která
mohou být použita.

 Připojení mobilního telefonu k externí anténě.

4 Zvolte požadovanou položku,
například telefonní číslo.

To zajišťuje lepší příjem v síti a konzistentní kvalitu reprodukce, v závislosti na
zemi.

1 Zvolte požadovanou položku,
například zprávu SMS.

5 Nakloňte ovladač doprava.
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Obecně
Při vkládání mobilního telefonu se
ujistěte, že mezi ním a bezdrátovým
nabíjecím dokem nejsou žádné
předměty.
Během nabíjení se může povrch
doku a mobilního telefonu zahřát.
Při vyšších teplotách může být snížen nabíjecí proud pro mobilní telefon; ve výjimečných případech je
proces nabíjení dočasně přerušen.
Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze mobilního telefonu.
Pokud je vozidlo vybaveno indikátorem nabíjení, na ovládacím displeji se zobrazí, zda se mobilní
telefon kompatibilní s Qi dobíjí.
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ

Provozní požadavky
 Mobilní telefon musí podporovat
a být kompatibilní s požadovaným standardem Qi.
Pokud mobilní telefon nepodporuje standard Qi, lze mobilní telefon nabíjet pomocí speciální nabíjecí podložky
kompatibilní s Qi.

 Je zapnuto zapalování nebo pohotovostní stav.
 Mějte na paměti maximální rozměry mobilního telefonu.
 Používejte pouze ochranné obaly a kryty do maximální tloušťky
2 mm. Jinak může dojít k narušení funkce nabíjení.
 Nabíjecí přihrádka: mobilní telefon, který se má nabíjet, je umístěn uprostřed doku.

● Dok je určen pro mobilní telefony do

určité velikosti. Nadměrná síla při
vkládání mobilního telefonu může
poškodit dok nebo mobilní telefon.
Hrozí nebezpečí poškození majetku.
Dodržujte maximální rozměry mobilního telefonu. Netlačte mobilní telefon do doku.

VÝSTRAHA
● Při nabíjení zařízení kompatibilního

s Qi v bezdrátovém nabíjecím doku
mohou být jakékoliv kovové předměty umístěné mezi zařízením a dokem
velmi horké. Pokud jsou mezi přístrojem a dokovací stanicí umístěny
čipové karty, paměťové karty nebo
karty s magnetickými proužky, může
to zhoršit funkci karet. Hrozí nebezpečí poranění a zničení majetku. Při
nabíjení mobilních zařízení se ujistěte, že mezi zařízením a dokem nejsou žádné objekty.
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Nabíjecí přihrádka
Obecně
Bezdrátový nabíjecí dok je umístěn
vpředu ve střední konzole.
Mobilní telefon nesmí překročit
maximální velikost, přibližně
154,5 x 80 x 18 mm.
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Přehled
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Aktivace
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2
1

2 "System settings"
3 "Wireless charging tray"
4 "Forgotten mobile device alert"

1 LED
2 Oblast uložení
Vložení mobilního telefonu

Barva

Modrá

Mobilní telefon se nabíjí.
V závislosti na modelu a vozidle, modrá LED dále nesvítí,
jakmile je vložený mobilní telefon kompatibilní s Qi plně
nabitý.

Oranžová

Mobilní telefon se nenabíjí.
Mobilní telefon je pravděpodobně vystaven nadměrně
vysokým teplotám, nebo mohou být v nabíjecím doku cizí
tělesa.

Červená

Mobilní telefon se nenabíjí.
Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Toyota, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

1 Umístěte mobilní telefon do středu přihrádky tak, aby displej
směřoval nahoru.
Vyjmutí mobilního telefonu
1 Vyjměte mobilní telefon.
Upozornění při zapomenutí
Obecně
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí
upozornění při zapomenutí, může
být vydáno upozornění, pokud byl
mobilní telefon s funkcí Qi ponechán v bezdrátovém nabíjecím doku
při opuštění vozidla.
Upozornění při zapomenutí se zobrazí na přístrojové desce.
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Význam

Omezení systému
Pokud je mobilní telefon nebo interiér vozidla vystaven nadměrně vysokým teplotám, může být nabíjení
mobilního telefonu omezeno a funkce nemusí dále fungovat.
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LED displeje
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Služby a aplikace
Vybavení vozidla
Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi
a volitelná vybavení pro modelové
řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, které nejsou instalovány
ve vašem vozidle, například z důvodu speciálního vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se
vztahuje také na funkce a systémy
týkající se bezpečnosti. Dodržujte
příslušné zákony a předpisy, když
používáte příslušné funkce a systémy.

Obecně
Pro použití zde popsaných služeb
a aplikací jsou vyžadovány vzdálená údržba, automatické tísňové volání nebo funkce služby Toyota
Supra Connect Services.
Obsah a rozsah dostupných služeb
se může v jednotlivých zemích lišit.
Je proto možné, že některé služby
a aplikace popsané v této Příručce
pro uživatele nemusí být nabízeny,
nebo nemusí být k dispozici v zemi
registrace vozidla.
Služby a aplikace mohou být poskytnuty následujícími způsoby:
 V rozsahu objednávky vozidla;
například jako zvláštní výbava.
 Pomocí uživatelské stránky na internetu.
Podrobnosti o obsahu a rozsahu
Toyota Supra Connect lze získat
u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu Toyota, nebo
v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
● Ovládání integrovaných informač-

ních systémů a komunikačních zařízení během jízdy může odvrátit
pozornost od provozu. Mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí
nebezpečí nehod. Tyto systémy
nebo zařízení provozujte pouze tehdy, pokud to dovoluje dopravní situace. V případě potřeby zastavte
a ovládejte systémy nebo zařízení
při stojícím vozidle.
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Vzdálená údržba
Podstata
Vzdálené údržby jsou služby, které
pomáhají udržet vozidlo pojízdné.
Obecně

Pro více informací o dostupných
službách výrobce vozidla doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce nebo servis Toyota nebo
kterýkoliv spolehlivý servis, nebo
zákaznickou podporu.
Vzdálené údržby mohou obsahovat
následující služby.

Obecně
Hlídač akumulátoru je k dispozici
v určitých zemích a za následujících
podmínek:
 Jsou splněny určité technické požadavky.
 Aktivní smlouva Toyota Supra
Connect.
 Vybavení s automatickým tísňovým voláním nebo se službami
Toyota Supra Connect.
 Abyste mohli přijímat informace
z hlídače akumulátoru, musí být
vaše kontaktní údaje uloženy na
uživatelských stránkách.
Aktualizace Toyota Supra
Command

 Hlídač akumulátoru, viz strana 71.
 Silniční asistence, viz Příručka
pro uživatele vozidla.
Požadavky
 Je aktivovaná smlouva Toyota
Supra Connect.
 Mobilní příjem.
 Je zapnuto zapalování nebo pohotovostní stav.
Hlídač akumulátoru
Podstata
Pokud stav nabití akumulátoru klesne pod určitou úroveň, společnost
Toyota vás bude informovat přímo,
nebo v definovaných případech při
příštím nastartování vozidla.
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Podstata
Zahájí se manuální aktualizace
všech služeb dostupných ve vozidle.
Aktualizační služby
1 "Connected Serv."
2

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Update Toyota Supra Services"
Zákaznická podpora
Podstata
Informace o všech aspektech vašeho vozidla získáte od zákaznické
podpory.

3
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Nabídka závisí na vybavení vozidla
a dané zemi.
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Toyota Supra Connect
Provozní požadavky

Zprávy
Obecně

 Služby Toyota Supra Connect
jsou k dispozici u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
v servisu Toyota, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu, nebo
mohou být zakoupeny na uživatelské webové stránce.

Zobrazí se zprávy z Concierge
Service a z My Info.

 Musí být zaručen příjem mobilního telefonu.

1 "Connected Serv." nebo "Communication"

 U některých služeb, například informací o aktuální poloze, musí
být vozidlo schopno určit vaši aktuální polohu.

2 "Messages"

 Na ovládacím displeji je nastaveno správné datum, viz Příručka
pro uživatele vozidla.

Symbol signalizuje stav zprávy.

Informace o zprávách SMS z mobilního telefonu, viz strana 60.
Zobrazení zpráv

Zobrazí se poslední zprávy.

Stav

Symbol

Význam
Přečtená zpráva.

Obchod Toyota Supra Connect
Podstata
Pro vozidla, která splňují určité technické požadavky, lze dodatečně objednat různé služby.
Obecně
Rozsah se liší podle dané země.

Nepřečtená zpráva.

Filtrování seznamu zpráv podle
stavu zprávy
1

Stiskněte toto tlačítko.

2 "Filter messages"
3 Zvolte požadované nastavení.
Filtrování seznamu zpráv podle
typu zprávy
1 "Filter"
2 Zvolte požadované nastavení.
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Vymazání zprávy
Stiskněte toto tlačítko.

1

2 Vymazání zvolené zprávy: "Delete message"
Vymazání všech zpráv: "Delete all messages"
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Zobrazení servisních aplikací
Toyota Supra Connect
1 "Connected Serv."
2 Zvolte požadované aplikace.
Hlášení

3

 Zprávy My Info - viz strana 72.
V závislosti na vybavení jsou k dispozici následující funkce pro zvolenou zprávu, z Concierge Service
nebo z My Info.


Volba města pro zahájení navigace trasy.

 Volba telefonního čísla pro jeho
vytočení.
My Info/Service Info
Obecně
Zprávy z My Info/Service Info mohou přicházet z uživatelské stránky
nebo být odesílány zvolenými partnery.
Aplikace ve vozidle
Podstata
Služby Toyota Supra Connect vám
nabízejí aplikace a další funkce, které vám umožní zobrazovat informace, například počasí a zprávy, na
ovládacím displeji.
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Navigace
V závislosti na verzi výbavy:
 Import jízd, viz strana 13.
 Informace o bodech zájmu, viz
strana 8.
Přihlášení
Pro zobrazení osobních údajů, například e-maily, je vyžadováno přihlášení.
Tato funkce je závislá na zemi.
1 "Connected Serv."
2

Stiskněte toto tlačítko.

3 "Login"
4 "User:"
Zadejte uživatelské jméno Toyota Supra
Connect.

5 "Password:"
Zadejte heslo Toyota Supra Connect.

6 "OK"

KOMUNIKACE

Doplňkové funkce
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Přizpůsobení menu
Menu lze upravit například tak, že
z nabídky odstraníte položky pro nepoužívané funkce.
1 "Connected Serv."
2 "Personalise menu"
3 Zvolte požadované nastavení.
4 Nakloňte ovladač doleva.

Concierge Service
Podstata
Concierge Service poskytuje informace o hotelech, restauracích atd.,
a může odeslat do vozidla SMS
s požadovanými informacemi. Také
adresy mohou být odeslány přímo
do navigačního systému. Pro tento
účel je provedeno hlasové spojení
s Concierge Service.
Zahájení Concierge Service
1 "Connected Serv."
2 "Concierge Services"
Je provedeno hlasové spojení
s Concierge Service.
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Vzdálené služby
Podstata
Vzdálené služby umožňují ovládání
některých funkcí vozidla na dálku
prostřednictvím aplikace Toyota
Supra Connect. Aplikace může být
použita například pro zamykání
a odemykání vozidla.
V závislosti na vozidle jsou k dispozici další funkce.
Obecně
Vozidlo je ovládáno přes aplikaci
Toyota Supra Connect, kterou lze
získat pro iOS z Apple App Store.
Pro použití vzdálených služeb musí
být tyto služby aktivovány na uživatelské stránce nebo v aplikaci Toyota
Supra Connect jako jednorázový
postup. Je vyžadována aktivní
smlouva Toyota Supra Connect.

3-1. KOMUNIKACE

Příprava Apple CarPlay
Podstata

Obecně
V závislosti na dané zemi nemusí
být CarPlay k dispozici. Pro podrobnější informace kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
CarPlay a související aplikace jsou
poskytovány pomocí iPhone. Rozsah a obsah závisí na výrobci zařízení a může se lišit v závislosti na
dané zemi.
Pro iPhone připojený přes CarPlay
platí následující omezení:
 Ne každá aplikace instalovaná na
iPhone může být ovládána přes
CarPlay.
 Telefonování je možné pouze
prostřednictvím CarPlay.
 iPhone nelze registrovat jako další telefon.
 Záznamy v telefonním seznamu
nejsou přeneseny do vozidla.
 K vozidlu lze připojit pouze jeden
další telefon.
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 Při použití CarPlay mohou vzniknout náklady za používání mobilního telefonu. Tyto náklady
nejsou součástí volitelného vybavení vozidla.
Provozní požadavky
iPhone je propojen s vozidlem, viz
Příručka pro uživatele vozidla.
Volba CarPlay
CarPlay lze zvolit pomocí následujících menu:
 "Apple CarPlay"
Zobrazí se menu CarPlay.

 "Media/Radio"
"Now playing in Apple CarPlay"
Otevře se hudební aplikace iPhone.

 "Navigation"
"Maps in Apple CarPlay"
Otevře se navigační aplikace iPhone.

 "Communication"
"Phone in Apple CarPlay"
Otevře se telefonní aplikace iPhone.

3
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Funkce CarPlay umožňuje ovládat
některé funkce kompatibilního Apple
iPhone pomocí hlasového ovládání
Siri a pomocí Toyota Supra
Command.
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Ovládání CarPlay
CarPlay lze ovládat pomocí Toyota
Supra Command a pomocí hlasových příkazů.
Pomocí hlasu:
Stiskněte toto tlačítko na

1

volantu, až bude na iPhone aktivováno hlasové ovládání Siri.
2 Vyslovte příkazy rozpoznané pomocí iPhone.
Stiskněte toto tlačítko na

1

volantu, až bude na iPhone aktivováno hlasové ovládání Siri.
2 Vyslovte příkazy rozpoznané pomocí iPhone.
Zapnutí/vypnutí CarPlay
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 Zvolte iPhone s funkcí CarPlay.
5 "Toyota Supra Command"
Zvolte tuto položku, abyste CarPlay vypnuli. iPhone zůstane připojen jako chytrý telefon.
"Apple CarPlay"
Zvolte tuto položku, abyste CarPlay zapnuli.
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Navigace CarPlay
Cíl aktivní navigace CarPlay lze přenést do navigace. Navigace trasy je
převzata navigací a navigace CarPlay se ukončí.
Přenos zpět do CarPlay není možný.
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Aplikace Toyota Supra
Connect
Podstata
Aplikace Toyota Supra Connect poskytuje služby a aplikace založené
na mobilitě.

Informace o instalaci aplikace Toyota
Supra Connect a jejich obsahu, jakož i informace o uživatelských
webových stránkách naleznete zde.
Aplikace Toyota Supra Connect
musí být instalována na chytrém
telefonu, který chcete používat. Proces instalace se bude lišit v závislosti na chytrém telefonu.
Abyste využili všechny funkce aplikace Toyota Supra Connect, musíte
se při spuštění zaregistrovat; musíte
to udělat pouze jednou. Proces registrace pro vás vytvoří osobní účet
Toyota Supra Connect. Pokud již
máte účet Toyota Supra Connect,
můžete v aplikaci Toyota Supra
Connect použít jeho přihlašovací
údaje.
Některé funkce umožňují komunikaci s vozidlem, aniž byste museli být
uvnitř nebo u vozidla. Tyto funkce
mohou být prováděny prostřednictvím aplikace Toyota Supra Connect
nebo uživatelské webové stránky
Toyota Supra Connect.
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Aby bylo možné tyto funkce používat, musí být vozidlo propojeno
s účtem Toyota Supra Connect; musíte to udělat pouze jednou. Vozidlo
můžete propojit přes uživatelskou
webovou stránku nebo přes aplikaci. Je vyžadováno také potvrzení ve
vozidle prostřednictvím Toyota
Supra Command.

3

KOMUNIKACE

Obecně

77

78

Supra_Navi_CZ

3-1. KOMUNIKACE

79

PŘEHLED

.

Supra_Navi_CZ

Všechno od A do Z ............. 80

Všechno od A do Z

80

Všechno od A do Z
A

E

Adresa domova, navigace .............. 7
Aktualizace, navigační mapa ........ 31
Aktualizace map ............................ 31
Alternativní trasy ........................... 16
Aplikace, Vzdálené služby ............ 74
Aplikace ve vozidle........................ 73
Audio .............................................. 43

E-mail .............................................. 62
Ekvalizér ......................................... 36

B

Gong, kompenzace hlasitosti ....... 37
GPS navigace, viz Navigační
systém ............................................ 4
GPS souřadnice, zadání cíle......... 10

Basy, nastavení zvuku .................. 36
Bezdrátové nabíjení chytrého
telefonu, viz Bezdrátový nabíjecí
dok ................................................ 67
Bezdrátový nabíjecí dok pro chytré
telefony ........................................ 67
Bluetooth audio ............................. 47
Body zájmu, navigace ..................... 8
C

CarPlay, ovládání ........................... 75
Cesta, navigace trasy se
zastávkami ................................... 11
Concierge Service ......................... 74
Č

Čtení................................................ 66
D

Dělená obrazovka, navigace......... 25
Digitální rádio DAB ........................ 40
Digitální rádio DAB/DMB............... 40
Digitální rádio DMB ....................... 40
Doporučení pro tankování ............ 17
Dopravní informace, navigace ..... 27
Dopravní informace, rádio ............ 43
Dopravní informace v reálném čase
RTTI .............................................. 28
Dynamická navigace trasy............ 29
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F

Funkce diktování ........................... 66
G

H

Hands-free systém ........................ 57
Hlasové poznámky ........................ 65
Hlášení ............................................ 72
Hlídač akumulátoru ....................... 71
CH

Chytrý telefon, ovládání ................ 54
I

Indukční nabíjení chytrého telefonu,
viz Bezdrátový nabíjecí dok ....... 67
Informace o manévru, viz Informace
o navigované trase ...................... 20
Informace o navigované trase,
trasa .............................................. 20
Informace o parkování na ulici ..... 19
Informace o parkovišti .................. 19
Interaktivní mapa, viz Funkce
v pohledu na mapu. .................... 21
iPod/iPhone .................................... 46
J

Jednotka hands-free ..................... 57
Jízdy, import................................... 13
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K

P

Kalendář ......................................... 63
Kompenzace hlasitosti.................. 37
Konference, hovory s několika
účastníky ...................................... 57
Kontakty ......................................... 58
Krátké zprávy SMS, viz Krátké
zprávy ........................................... 60
Kritéria trasy, trasa ........................ 15
Křižovatka, zadání pro navigaci ..... 5

Pauza, přehrávání audia ............... 34
Pohled na mapu, funkce ............... 21
Pohled se šipkou,
dělená obrazovka ........................ 25
Pomoc při navigaci, viz Často
kladené otázky ............................. 32
Poslední cíle..................................... 6
Posun, nastavení zvuku ................ 36
Poznámky ....................................... 65
Prostorová multikanálová
reprodukce ................................... 36
Prostorový zvuk, multikanálová
reprodukce ................................... 36
Průběh trasy, viz Navigace ........... 16
Průběžný cíl, navigace .................. 11
Přehrávání audia, Bluetooth ......... 47
Přehrávání audia, pauza ............... 34
Přehrávání videa ............................ 51
Přejmenování stanice.................... 39
Přepnutí zdroje audia .................... 35
Příprava Apple CarPlay, ovládání ...75

M

Magnet trasy, viz Změna trasy...... 18
Mluvené pokyny, navigace ........... 19
Mobilní telefon ............................... 54
Mobilní telefon, ovládání............... 54
Music collection............................. 44
N

Nabíjecí dok pro chytré telefony, viz
Bezdrátový nabíjecí dok ............. 67
Nastavení, navigace ...................... 22
Navigace, dělená obrazovka......... 25
Navigace trasy ............................... 14
Navigace trasy se zastávkami, viz
Cesta ............................................ 11
Navigační oznámení, viz Mluvené
pokyny .......................................... 19
Navigační systém ............................ 4
O

Obchod, viz Obchod Toyota Supra
Connect ........................................ 72
Obchod Toyota Supra Connect .... 72
Objížďka úseku trasy .................... 17
Oblasti vyhýbání ............................ 23
Online alternativní trasy................ 16
Ovládání hlasem ............................ 60
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Rádio............................................... 38
Rádio, nastavení hlasitosti ........... 35
Rádio, nastavení zvuku ................. 36
Rádio, ovládání .............................. 34
Rádio, viz Změna zábavy .............. 35
Rádio, ztlumení .............................. 35
Radio Data System RDS ............... 38
RDS Radio Data System ............... 38
Rozhraní USB audio ...................... 46
Rozpoznávání hlasu přes server.. 66
Rozpoznávání textu ....................... 66
RTTI Dopravní informace v reálném
čase .............................................. 28
Rychlé hledání ................................. 6

81
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S

V

Screen Mirroring, video ................ 52
Servisní zprávy, viz Zprávy ........... 72
Seznam hlášení,
dopravní informace ..................... 27
Seznam informací o navigované
trase, dělená obrazovka ............. 25
Služby, vzdálené ............................ 74
Softwarové aplikace, CarPlay....... 75
Speed Volume, kompenzace
hlasitosti ...................................... 37
Standardní nastavení, navigace ... 22
Stanice AM/FM ............................... 38

Video, Screen Mirroring ................ 52
Volba cíle z kontaktů, navigace ...... 9
Volba země, navigace...................... 5
Výchozí nastavení, navigace ........ 22
Výšky, nastavení zvuku................. 36
Vyvážení, nastavení zvuku ........... 36
Vyvolání mapy, navigace .............. 13
Vzdálená údržba ............................ 71
Vzdálené služby, aplikace ............. 74

T

Telefon ............................................ 54
Telefon, ovládání ........................... 54
Telefonní konference, viz Hovory
s několika účastníky ................... 57
Toyota Supra Connect .................. 72
TP, dopravní informace ................. 43
Trasa, změna .................................. 15
U

Události, viz kalendář .................... 63
Úkoly ............................................... 64
Ulice, zadání pro navigaci............... 5
Uložené stanice ............................. 42
Uložení cíle jako kontakt ............... 15
Uložení stanic ................................ 39
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Z

Zábava, ovládání............................ 34
Zadání adresy, navigace ................. 5
Zadání cíle .................................... 5, 7
Zadání cíle pomocí ovládání
hlasem ............................................ 7
Zadání cíle použitím GPS
souřadnic ..................................... 10
Zákaznická podpora ...................... 71
Zákaznická podpora, viz Zákaznická
podpora ........................................ 71
Zastávka, navigace ........................ 11
Zprávy Concierge Service,
viz Zprávy ..................................... 72
Zprávy Moje informace,
viz Zprávy ..................................... 72
Zprostředkování, viz Hovory
s několika účastníky ................... 57
Zvuk ................................................ 36
Zvuk, prostorová multikanálová
reprodukce ................................... 36
Zvukový výstup ............................. 34

