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1-1.NAVIGÁCIA

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Navigačný systém môže pomocou 
satelitov určiť presnú polohu vozidla 
a spoľahlivo vás navedie do akého-
koľvek určeného cieľa.
Navigačné údaje sú uložené vo vo-
zidle a môžu byť aktualizované po-
mocou USB zariadenia.

1  Stlačte toto tlačidlo na ovlá-
dači.

2 "Navigation"

Prehľad

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Vyvolanie menu navigačné-
ho systému

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA
●Ovládanie integrovaných informač-

ných systémov a komunikačných za-
riadení počas jazdy môže odvrátiť 
pozornosť od premávky. Mohli by ste 
stratiť kontrolu nad vozidlom. Hrozí 
nebezpečenstvo nehôd. Tieto systé-
my alebo zariadenia prevádzkujte 
iba vtedy, ak to dovoľuje dopravná 
situácia. V prípade potreby zastavte 
a ovládajte systémy alebo zariade-
nia na stojacom vozidle.

●Súčasná situácia v cestnej a doprav-
nej premávke sa môže líšiť od poky-
nov vydaných navigačným 
systémom, napríklad v dôsledku 
zmien smerovania ciest alebo prác 
na ceste. Hrozí nebezpečenstvo ne-
hôd. Vždy dodržujte dopravné pred-
pisy a cestné značky.
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikácie pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Ak bolo zadané iba mesto, navigá-
cia trasy bude zahájená do centra 
mesta.

1 "Navigation"

2  "Address input"

3 "Country?"

4 Zvoľte štát zo zoznamu

1 "City/town or postcode?"

2 Zadajte písmená alebo číslice.

3 Nakloňte ovládač doprava, aby 
ste zvolili mesto alebo poštový 
kód zo zoznamu.

4 "Street?"

5 Zadajte ulicu rovnakým spôso-
bom, ako v prípade mesta.

6 "House number/road junction?"

7 Prepnite do zoznamu čísiel do-
mov a križovatiek.

8 Zvoľte číslo domu alebo križo- 
vatku.

1 "Street?"

2 Zadajte ulicu rovnakým spôso-
bom, ako v prípade mesta.

3 "House number/road junction?"

4 Prepnite na zoznam križovatiek.

5 Prípadne, "Road junctions"

6 Zvoľte požadovanú križovatku.

Požadovaná cesta/ulica sa nena-
chádza v meste, ktoré ste zadali, 
pretože je súčasťou inej mestskej 
časti.

Zadanie cieľa

Vybavenie vozidla

Zadanie cieľa použitím 
adresy

Všeobecne

Voľba štátu

Zadanie adresy

Alternatíva: Zadanie ulice 
a križovatky

V navigačnom systéme Pro-
fessional: Hľadanie ulice

Všeobecne
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1 "Navigation"

2  "Address input"
3 Zvoľte "Street?" alebo zobrazenú 

ulicu.
4 Prípadne zvoľte písmená.
5 Prejdite na zoznam názvov ulíc.
6 Zvoľte ulicu.

"Start route guidance" alebo pridajte 
zastávku, viď strana 11.

Posledné ciele, do ktorých ste išli, 
sa automaticky uložia.

1 "Navigation"
2  "Recent destinations"
3 Zvoľte a cieľ.

1 "Navigation"

2  "Recent destinations"
3 Označte cieľ.

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Delete destination" alebo "De-
lete all recent destinations"

V závislosti na verzii výbavy je mož-
né vyhľadávať body záujmu a adre-
sy online alebo v navigačných 
údajov uložených vo vozidle zada-
ním postupnosť písmen.
Zobrazia sa všetky záznamy obsa-
hujúce túto postupnosť písmen.

Môžete vyhľadať mesto a ulicu na-
raz. Aby ste to vykonali, zadajte po-
stupnosť písmen názvu mesta, 
potom medzeru a postupnosť pís-
men názvu ulice.

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "Quick search"

4 Zadajte aspoň tri písmená alebo 
znaky.

5  Zvoľte príslušný symbol.

Výsledky sú zobrazené ako zoznam.
6 Nakloňte ovládač doprava.

7 Zvoľte požadovaný cieľ.

Voľba ulice

Zahájenie navigácie trasy

Posledné ciele

Všeobecne

Vyvolanie cieľa z posled-
ných cieľov

Vymazanie posledných cie-
ľov

Rýchle hľadanie

Podstata

Všeobecne

Vyvolanie rýchleho hľadania
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 Návod na použitie systému hla-
sového ovládania nájdete v Prí-
ručke pre užívateľa vozidla.

 Pri zadávaní cieľov pomocou vy-
slovených príkazov je možné pre-
pínať medzi ovládaním hlasom 
a Toyota Supra Command.

 Pre hlasné prečítanie možných 
hlasových povelov: ›Voice com-
mands‹ alebo ›Help‹.

 Úplné adresy je možné vysloviť 
jedným povelom alebo štáty, 
mestá, cesty a križovatky je mož-
né vysloviť ako celé slová. Za 
týmto účelom musí byť jazyk sys-
tému nastavený na jazyk cieľové-
ho štátu.

 Adresy môžu byť vyslovované, aj 
keď je systém nastavený na iný 
jazyk.

Vyslovujte písmená plynule a vyhnite sa 
nadmernej intonácii a pauzám.

 Môžete vyhľadávať online body 
záujmu pre navigáciu pomocou 
prirodzeného jazyka, napríklad 
žiadostí o určité reštaurácie 
v okolí.

 Možnosti vstupu závisia na kon-
krétnych navigačných údajoch 
a nastavení štátu a jazyka.

1 Stlačte tlačidlo  alebo 

 na volante.

2 ›Enter destination‹
3 Počkajte na výzvu systému ovlá-

dania hlasom.
4 Vyslovte adresu nahlas v navr-

hovanom poradí.
5 Pokračujte v zadávaní tak, ako je 

to špecifikované pomocou systé-
mu ovládania hlasom.

V prípade potreby vyslovte každú 
časť adresy zvlášť, napríklad mesto.

Adresa domova musí byť vytvorená.

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "Home address"

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "Set home address"

4 Zadajte adresu a prípadne a ďal-
šie podrobnosti.

Zadanie cieľa pomocou 
ovládania hlasom

Všeobecne

Hlasové povely

Zadanie adresy pomocou po-
velu

Adresa domova

Všeobecne

Prijatie adresy domova ako 
cieľa

Definovanie adresy domova
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Adresa domova je uložená v kontak-
toch a tam môže byť zmenená. Edi-
tácia kontaktov, viď strana 60.

Body záujmu sú špeciálne miesta, 
ktoré môžu byť užitočné počas 
jazdy. Bod záujmu, napríklad 
reštaurácie, hotely, čerpacie stani-
ce, môžu byť prijaté ako cieľ. Aj pri 
najmodernejších navigačných úda-
joch sa mohli zmeniť informácie 
o jednotlivých bodoch záujmu, na-
príklad servisnej stanici nemusia byť 
v prevádzke.

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "Points of interest"

4 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Online search": Vyhľadávanie 

bodov záujmu na internete.
 "Keyword search" alebo "Category 

search": Vyhľadávanie bodov zá-
ujmu v údajoch navigácie ulože-
ných vo vozidle.

 Hľadanie pomocou preferova-
ných kategórií bodov záujmu.

1 "Online search"
2 Zadajte kľúčové slovo.
3 "Search"
Zobrazia sa návrhy.
4 Zvoľte návrh.
Zobrazí sa zoznam bodov záujmu.
5 "Search location"
Hľadané miesto je možné v prípade po-
treby upraviť.
6 Zvoľte bod záujmu.
Zobrazia sa podrobnosti.
7 Zvoľte adresu.
8 Prípadne, "Start route guidance".

1 "Keyword search"

2 Zadajte hľadaný termín.

3  Zvoľte tento symbol.

Body záujmu sú vyhľadávané na aktuál-
nom mieste.
Zobrazí sa zoznam bodov záujmu.
Body záujmu sú zoradené podľa vzdia-
lenosti.
4 "Change location and sorting": 

Hľadanie môže byť v prípade po-
treby upravené.

 "Location": Zmena hľadaného 
miesta.

 "Sort by": Zmena poradia.

5 Zvoľte bod záujmu.
Zobrazia sa podrobnosti.
6 Zvoľte adresu.

7 Prípadne, "Start route guidance".

Zmena adresy domova

Body záujmu

Všeobecne

Hľadanie bodov záujmu

Vyvolanie hľadania bodov záujmu

Hľadanie online

Hľadanie kľúčového slova



9

1

1-1. NAVIGÁCIA

N
AVIG

ÁC
IA

Supra_Navi_sk-gb

1 "Category search"

2 Zvoľte "All categories" alebo poža-
dovanú kategóriu bodov záujmu.

Body záujmu sú vyhľadávané na aktuál-
nom mieste.
3 Zobrazí sa zoznam bodov záujmu.
Body záujmu sú zoradené podľa vzdia-
lenosti.
4 "Change location and filter crite-

ria": Úprava kritérií hľadania, ak 
je to nutné:

 "Location": Zmena hľadaného 
miesta.

 "Sort by": Zmena poradia.
 Zvoľte podrobnosti kategórie, ak 

je to nutné.
 "Keyword": Obmedzenie zozna-

mu pomocou hľadania kľúčové-
ho slova.

5 "Show results"

6 Zvoľte bod záujmu.
Zobrazia sa podrobnosti.
7 Zvoľte adresu.

8 Prípadne, "Start route guidance".

Zobrazia sa najčastejšie hľadané 
kategórie bodov záujmu.
Pre vyhľadanie bodu záujmu poža-
dovanej kategórie na mieste zvoľte 
preferovanú kategóriu bodov záujmu.

Kategórie bodov záujmu môžu byť 
zobrazené na mape ako symboly.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Map elements"

4 "Points of interest"

5 Zvoľte požadované nastavenie.

Zobrazenie môže byť zapnuté alebo 
vypnuté v stĺpci funkcií na pohľade 
na mapu, viď strana 20.

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "Contacts"
Kontakty sa zobrazia s adresami, ak boli 
tieto adresy overené ako ciele. Overenie 
adresy ako cieľa, viď strana 60.
4 Zvoľte kontakt.

5 Zvoľte adresu.

6 "Start route guidance"

Hľadanie kategórie

Preferované kategórie bodov 
záujmu

Zobrazenie bodov záujmu

Podstata

Voľba kategórií

Voľba cieľa z kontaktov
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Ciele je možné zadať priamo použi-
tím GPS súradníc.

Súradnice môžu byť zadané v stup-
ňoch, minútach a sekundách alebo 
v desatinnom formáte.

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "GPS coordinates"

4 "Format"
 "Degrees Minutes Seconds"
 "Decimal"

5 "Longitude" alebo "Latitude"

6 Otáčajte ovládač, až sa zobrazia 
požadované súradnice a smer 
kompasu.

7 Stlačte ovládač.

8 Ak je to nutné, zadajte hodnoty 
pre minúty a sekundy a smer 
kompasu.

9 "Accept destination"

Concierge Service poskytuje naprí-
klad informácie o hoteloch a reštau-
ráciách. Tiež adresy môžu byť 
odoslané priamo do navigačného 
systému.

1 "Navigation"

2 "Enter new destination"

3  "Concierge Services"
Je vykonané hlasové spojenie s Con-
cierge Service

Zadanie cieľa použitím GPS 
súradníc

Podstata

Všeobecne

Vyvolanie

Zadanie cieľa použitím Con-
cierge Service

Všeobecne

Vyvolanie Concierge Service



11

1

1-1. NAVIGÁCIA

N
AVIG

ÁC
IA

Supra_Navi_sk-gb

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Pri plánovaní cesty je možné zadať 
niekoľko zastávok.

1 "Navigation"

2 "Map"

3 V prípade potreby nakloňte ovlá-
dač doľava.

4  "Route guidance"

5 "Enter new destination"

6 Zvoľte individuálny cieľ.

7 Zadajte zastávku.

8  "Start route guidance"

Individuálny cieľ musí byť nastavený 
pred zadaním zastávok.
Pre jednu jazdu je možné nastaviť 
maximálne 30 zastávok.

1 "Navigation"

2 "Add intermediate destination"

3 Zvoľte režim zadania cieľa.

4 Zadajte zastávku.

Prípadne, je možné zastávku zadať 
prostredníctvom mapy:
1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Route guidance"

4 "Add intermediate destination"

5 Zvoľte režim zadania cieľa.

6 Zadajte zastávku.

Zastávka je pridaná do zoznamu 
cieľov a je zvýraznená.

1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Route guidance"

4 Zvoľte zastávku.

Jazda

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Nová jazda

Zastávky

Všeobecne

Zadanie zastávky

Editácia zastávok
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5 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Skip destination": Prejdenie ak-

tuálnej zastávky.
 "Start route guidance": Zahájenie 

navigácie trasy do zastávky.
 "Change order": Posunutie za-

stávky v zozname.
 "Delete destination": Vymazanie 

zastávky.

V zozname jázd môže byť ulože-
ných až 30 jázd. V prípade potreby 
vymažte existujúce jazdy, aby bolo 
možné uložiť nové jazdy.

1 "Navigation"
2 "Map"
3  "Route guidance"
4 "Save journey"
5 Zadajte názov.

6  Zvoľte tento symbol.

1 "Navigation"
2 "Journeys"
3  "My journeys"
4 Zvoľte jazdu.
5 "Edit journey" alebo "Start route 

guidance"

1 "Navigation"

2 "Journeys"

3  "My journeys"

4 Zvoľte požadovanú jazdu, ak je 
to nutné.

5  Stlačte toto tlačidlo.

6 "Delete all journeys" alebo "De- 
lete journey"

Posledná cesta je automaticky ulo-
žená a môže byť znova vyvolaná.

1 "Navigation"

2 "Journeys"

3 "Last journey created"

4 Zvoľte inú zastávku, ak je to nutné.

5 "Edit journey" alebo "Start route 
guidance"

V navigačnom systéme Pro-
fessional: Uložené jazdy

Všeobecne

Uloženie

Voľba

Vymazanie

V navigačnom systéme Pro-
fessional: Posledná jazda

Všeobecne

Vyvolanie
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Jazdy môžu byť importované pomo-
cou USB zariadenia. Maximálny po-
čet jázd, ktoré je možné uložiť na 
USB zariadenie a v navigačnom 
systéme dohromady, je 30, inak im-
port nie je možný.
Jazdy je tiež možné importovať pou-
žitím Toyota Supra Connect.

1 Pripojte USB zariadenie do USB 
zásuvky vpredu.

2 "Navigation"

3 "Journeys"

4 "Import journey (USB)"

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

1 "Navigation"

2 "Map"

Mapu je možné ovládať pomocou 
Toyota Supra Command.
Vysvetlenie princípu nájdete v Prí-
ručke pre užívateľa vozidla.

V navigačnom systéme Pro-
fessional: Import jazdy

Všeobecne

Import jázd pomocou USB 
zariadenia

Mapa

Vybavenie vozidla

Vyvolanie mapy

Mapu je možné vyvolať po-
mocou tlačidla na ovládači.

Prehľad

Všeobecne
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1 Stĺpec funkcií
2 Trasa s dopravnými prekážkami
3 Dopravná značka pre dopravné 

prekážky
4 Plánovaná trasa
5 Umiestnenie
6 Stavové pole
7 S dotykovým displejom: zobraze-

nie polohy

Ak chcete prepnúť na stĺpec nástro-
jov, nakloňte ovládač doľava.

Zobrazuje sa nasledujúca položka.
 Symbol pre aktiváciu navigácie 

trasy.
 Čas príjazdu a vzdialenosť do 

cieľa.
 Možný čas meškania z dôvodu 

dopravných prekážok.

Cesty a ulice sú zobrazené v rôz-
nych farbách a čiarach podľa ich 
klasifikácie.
 Prerušované čiary: Železničné 

a trajektové spojenie
 Tenké čiary: Štátne hranice

Ak sú prijaté dopravné informácie 
rádiovej stanice alebo dopravnej vý-
stražnej služby, môžu byť na mape 
zobrazené dopravné prekážky.

1 "Navigation"

2 Zadajte cieľ, viď strana 5.

3  "Start route guidance"

Akonáhle bola zahájená navigácia 
trasy, zobrazí sa hlásenie s najdôle-
žitejšími nastavenými kritériami 
trasy.

Pohľad na mapu

Stĺpec funkcií

Symbol Funkcia
Zahájenie/zastavenie 
navigácie trasy.

Zmena aktuálnej trasy.

Zapnutie/vypnutie hla-
sových pokynov.
Dopravné informácie
Stav dopravných infor-
mácií.
Existuje obchádzka.
Zobrazenie ďalších in-
formácií na mape.
Voľba pohľadu na 
mapu.

Interaktívna mapa.

Stavové pole

Čiary na mape

Dopravné prekážky

Navigácia trasy

Zahájenie
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1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  Zvoľte tento symbol.

5 "Stop route guidance"

Potom, ako bol zadaný cieľ, môže 
byť uložený do kontaktov.

1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Route guidance"

4 Zvoľte a cieľ.

5  Stlačte toto tlačidlo.

6 "Save as contact" alebo "Add to 
contact"

7 Prípadne zvoľte existujúci kon-
takt.

8 Zadajte meno a ďalšie podrob-
nosti.

9 "Save contact in the vehicle"

Vypočítanú trasu môžete ovplyvniť 
výberom rôznych kritérií. Navrhova-
ná trasa sa môže líšiť od vašej 
osobnej skúsenosti.
S navigačným systémom Profes-
sional: Pre trasy nie je možné meniť 
kritériá trasy.

Môžeme zvoliť kritériá trasy tak, aby 
vyhovovali vašim osobným prefe-
renciám. Tie sa uložia ako prvotné 
a automaticky sa použijú pre nové 
postupy pri navigácii trasy.
Prvotné nastavenia pre trasy, viď 
strana 22.

1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Route"

5 Zvoľte požadované nastavenie.

6 Zvoľte všeobecné kritériá trasy, 
ak je to nutné. "General route 
settings"

Ukončenie

Uloženie aktuálneho cieľa 
ako kontakt

Podstata

Uloženie

Zmena trasy

Kritériá trasy

Všeobecne

Prvotné nastavenia pre kritériá 
trasy

S aktívnou navigáciou trasy: Zme-
na kritérií trasy v pohľade na 
mapu
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■ Podstata
Keď je navigácia trasy aktívna, sú 
navrhnuté alternatívne trasy, ak je to 
možné.

■ Zobrazenie alternatívnych trás
1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Route"
Zobrazí sa prehľad aktuálnej trasy a na-
vrhované alternatívne trasy. Okrem toho 
sú zobrazené podrobnosti, ako je doba 
jazdy a dĺžka trasy, a pre alternatívne 
trasy všetky údaje o spotrebe v porov-
naní s aktuálnou trasou.
Trasy sú na delenej obrazovke označe-
né farebne.
5 Zvoľte alternatívnu trasu, aby ste 

ju pridali do navigácie trasy.

■ Všeobecne
Online alternatívne trasy sú vysiela-
né do vozidla online.
Tu je možné zobrať do úvahy infor-
mácie o dopravných prekážkach 
a dopravných predpovediach.

 Symbol označuje online alterna-
tívne trasy.
Ak je aktivovaná dynamická navigá-
cia trasy rovnako ako online alterna-
tívne trasy, dostupné online 
alternatívne trasy sú automaticky 
prijaté do navigácie trasy.

■ Aktivácia/deaktivácia online al-
ternatívnych trás

1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Route settings"
4 "Online routes"

Počas navigácie trasy je možné zo-
braziť podrobnejšie informácie o ak-
tuálnej trase a trasa samotná môže 
byť prispôsobená.

V závislosti na verzii výbavy sú pri 
navigácii trasy dostupné rôzne po-
hľady na priebeh trasy.
 Zoznam úsekov trasy, viď strana 

16.
 Pohľad na mapu, viď strana 20.
 Informácie na mape o navigácii 

trasy, viď strana 20.
 S navigačným systémom Profes-

sional: Pohľad so šípkou ne dele-
nej obrazovke, viď strana 25.

 Pohľad so šípkou na prístrojovej 
doske.

 V závislosti na výbave, pohľad so 
šípkou na projekčnom displeji.

■ Podstata
Keď je navigácia trasy aktívna, 
môže byť zobrazený zoznam úse-
kov trasy.

Alternatívne trasy

V navigačnom systéme Profes-
sional: Online alternatívne trasy

Priebeh trasy

Podstata

Všeobecne

Zoznam úsekov trasy
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■ Všeobecne
Vzdialenosť, ktorá sa má ujsť, sa 
zobrazí pre každý úsek trasy. V prí-
pade potreby sa tiež zobrazí odpo-
rúčanie pre tankovanie.

■ Displeje
1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Route"

5 "Route details"

6 Označte úsek trasy.
Úsek trasy sa zobrazí tiež na delenej 
obrazovke.

■ Podstata
Pre úsek trasy môže byť vypočítaná 
nová trasa.

■ Nastavenie obchádzky
1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Route"

5  "Change route"

6 "Diversion:"

7 Otáčajte ovládač, kým sa ne-
zobrazí vzdialenosť, pri ktorej sa 
chcete vrátiť na pôvodnú trasu

8 Stlačte ovládač.

■ Zrušenie obchádzky
1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovládač doľava.
4  "Route"
5  "Change route"
6 "Delete diversion"

■ Podstata
Vypočíta sa zostávajúci jazdný do-
sah a podľa potreby sa zobrazia 
čerpacie stanice pozdĺž cesty.
■ Všeobecne
Aj pri najmodernejších navigačných 
údajoch sa mohli zmeniť informácie 
o jednotlivých čerpacích staniciach, 
napríklad čerpacej stanici nemusia 
byť v prevádzke.
Odporúčanie pre tankovanie sú zo-
brazené na zozname trasy, viď stra-
na 16.
■ Vyvolanie
1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovládač doľava.
4  "Route"
5 "Route details"
6  "Refuel"
Zobrazí sa zoznam čerpacích staníc.
7 Zvýraznite čerpaciu stanicu.
Poloha čerpacej stanice sa zobrazí na 
delenej obrazovke.
8 Zvoľte čerpaciu stanicu.
9  Zvoľte tento symbol.
10"Start route guidance"

Obchádzka úseku trasy

Odporúčanie pre tankovaní
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■ Podstata
Ak je navigácia trasy aktívna, trasa 
zobrazená na mape môže byť ma-
nuálne upravená. Na tento účel pou-
žite označený bod na trase, magnet 
trasy, aby ste trasu pretiahli v poža-
dovanom smere.

■ Umiestnenie magnetu trasy
1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Route"

5  "Change route"

6 "Add route magnet"

7 Rovnako ako u interaktívnej 
mapy pretiahnite magnet trasy 
pomocou ovládača na požado-
vané miesto:

 Zmena mierky: Otáčajte ovládač.
 Posunutie mapy: Nakloňte ovlá-

dač v požadovanom smere.
 Posunutie mapy diagonálne: Na-

kloňte ovládač v požadovanom 
smere a otočte ovládač.

8 Stlačte ovládač.

9 "Accept magnet"

■ Zmena magnetu trasy
1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Route"

5  "Change route"

6 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Modify route magnet": Opätovná 

zmena upravenej trasy.
 "Remove route magnet": Obno-

venie pôvodnej trasy.

■ Podstata
Jazdu po trase je možné simulovať 
pri stojacom vozidle pri aktívnej na-
vigácii trasy.

■ Vyvolanie
1 "Navigation"

2 "Map"

3 "Route"

4 "Aerial view"
Trasa sa zobrazí na mape.
■ Funkcie a nastavenia
Nakloňte ovládač doľava, aby ste 
vyvolali ďalšie funkcie a nastavenia.

Zmena trasy

S navigačným systémom Profes-
sional: Simulácia navigácie trasy

Symbol Funkcia

"Start aerial view"

"Stop"

"Speed:"

"Next route section"

"Previous route section"

"Jump to destination"

"Jump to position"

"Points of Interest"
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Nastavenie je uložené pre aktuálne 
používaný profil vodiča.
1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Spoken instructions"

1 "Navigation"

2 "Map"

3 Stlačte ovládač.

4 "Repeat spoken instruction"

Použitie tlačidla:

Otáčajte gombík hlasitosti počas ho-
vorených pokynov, ak nedosiahnete 
požadovanú hlasitosť.

Funkciu zapnúť/vypnúť hovorené 
pokyny je možné uložiť do tlačidla 
obľúbených pre rýchly prístup.

1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Additional information"

4 Zvoľte požadované nastavenie:

  "Points of interest": Zobrazia 
sa symboly pre body záujmu.

  "Traffic flow": Zobrazia sa čia-
ry dopravnej premávky.

Informácie o dopravnej premávke na po-
hľade na mapu, viď strana 29.

  "Traffic events": Zobrazia sa 
symboly pre dopravné informácie.

 S navigačným systémom Profes-
sional:

 "Parking information": Farebné čiary 
ukazujú pravdepodobnosť voľných par-
kovacích miest pozdĺž cesty. Čím sú 
čiary viditeľnejšie, tým väčšia je pravde-
podobnosť nájdenia parkovacieho mies-
ta. Môže sa zobraziť zoznam miest, 
v ktorých sú k dispozícii informácie 
o parkovaní. Zobrazenie zoznamu 
miest, viď strana 23.

 S navigačným systémom Profes-
sional:

 "Satellite images": V závislosti na do-
stupnosti a rozlíšení sú satelitné snímky 
zobrazené ako pozadie v niekoľkých 
mierkach.

Hovorené pokyny

Zapnutie/vypnutie

Opakovanie

Stlačte toto tlačidlo dvakrát.

Ovládanie hlasitosti

Uloženie do tlačidiel obľúbe-
ných

Zobrazenie ďalších informá-
cií na mape
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Pohľad na mapu je možné zobraziť 
v rôznych perspektívach, napríklad 
v smere na sever alebo v smere 
jazdy.

Mierka mapy môže byť zväčšená 
alebo zmenšená.
Ďalšie nastavenie mapy, viď strana 
24.

1 "Navigation"
2 "Map"
3 Nakloňte ovládač doľava.
4  "Map views"
5 Zvoľte požadované nastavenie:
  "North-oriented"
  "In direction of travel"
  "Perspective"
  "Auto zoom": Ak je navigácia 

trasy aktívna, mapa sa pri priblíže-
ní k manévru automaticky zväčší.

  "Auto zoom with info": Ak je 
navigácia trasy aktívna, mapa sa 
pri priblížení k manévru automa-
ticky zväčší. Na mape sú navyše 
zobrazené informácie o navigo-
vanej trase.

  "Manual zoom": Manuálne 
zväčšenie alebo zmenšenie mier-
ky mapy.

  "Route overview": Zobrazenie 
trasy medzi polohou a cieľom.

Ak je navigácia trasy aktívna, môžu 
byť informácie o navigovanej trase 
zobrazené v pohľade na mapu v prí-
slušných manévrovacích bodoch na 
aktuálnej trase.

Na viacprúdových cestách ukazuje 
informácie o jazdnom pruhu, v prí-
pade potreby, odporúčané jazdné 
pruhy.
S navigačným systémom Profes-
sional:
Informácie o navigovanej trase je 
možné zobraziť tiež pomocou zo-
brazenej šípky na delenej obrazov-
ke viď strana 25.

Pohľad na mapu

Podstata

Všeobecne

Voľba pohľadu na mapu

Informácie o navigovanej 
trase

Podstata

Všeobecne

Zobrazenie
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Je možné vyvolať rôzne informácie 
a nastavenia pre ľubovoľný bod na 
mape.
V tomto prípade je možné mapu 
ovládať pomocou Toyota Supra 
Command.

1 "Navigation"

2 "Map"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Interactive map"

5 Zvoľte cieľ pomocou nitkového 
kríža.

 Zmena mierky: Otáčajte ovládač.
 Posunutie mapy: Nakloňte ovlá-

dač v požadovanom smere.
 Posunutie mapy diagonálne: Na-

kloňte ovládač v požadovanom 
smere a otočte ovládač.

6 Stlačte ovládač.

7 Zvoľte požadované nastavenie.

V závislosti na zvolenom mieste na 
mape sú k dispozícii rôzne funkcie:

  "Repeat spoken instruction"
Pri aktívnej navigácii trasy.

  "Start route guidance": Zahá-
jenie navigácie trasy

  "Add as intermediate dest.": 
Pridanie cieľa.

  "Show details": Zobrazenie 
podrobností o cieli.

  "Show details": Ak nitkový kríž 
zostane nad miestom s niekoľký-
mi bodmi záujmu, tie sa zobrazia 
ako zoznam.

  "Leave interactive map": Pri 
ovládaní ovládačom: Opustenie 
interaktívnej mapy.

 Ak je vozidlo vybavené dotykovou 
obrazovkou:

 "Back to current location": Prepnutie 
na normálny pohľad na mapu.

  "Show destination": Zobrazí sa 
časť mapy okolo cieľa.

  "Save position": Uloženie aktu-
álnej polohy ako kontakt.

  "Change map view": 
Prepnutie pohľadu na mapu.

Funkcie v pohľade na mapu

Všeobecne

Ovládanie použitím ovládača

Funkcie
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Nastavenia navigácie môžu byť 
konfigurované individuálne. Nasta-
venia sú uložené pre aktuálne pou-
žívaný profil vodiča.

Kritériá trás môžu byť zvolené tak, 
aby vyhovovali osobným preferen- 
ciám. Tie sa uložia ako prvotné 
a automaticky sa použijú pre nové 
postupy pri navigácii trasy.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Route settings"

4 "Default criterion"

5 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Fast": Časovo optimalizovaná 

trasa vyplývajúca z kombinácie 
trasy čo najkratšej a najrýchlejšej.

 "ECO": alebo "Efficient": Trasa 
optimalizovaná s ohľadom na 
spotrebu vyplývajúcu z kombiná-
cie trasy vyžadujúca čo najnižšiu 
spotrebu paliva a rýchlych ciest.

Čas príjazdu a spotreba sú založené na 
jazde v jazdnom režime ECO a používa-
ní konzervatívneho štýlu jazdy.

 "Short": Trasa optimalizovaná 
s ohľadom na vzdialenosť vyplý-
vajúca z kombinácie trasy čo naj-
kratších a rýchlych ciest.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Route settings"

4 Zvoľte požadované nastavenie:
 Nastavenie pre dynamickú navi-

gáciu trasy:
• "Automatic": Pri navigácii trasy sú bra-

né do úvahy dopravné informácie. Ak-
tuálna trasa sa v prípade potreby 
automaticky zmení.

V závislosti na vybavení sú tiež automa-
ticky prijímané online alternatívne trasy.
• "With confirmation": Ak sú k dispozícii 

vhodné obchádzkové trasy, najskôr sa 
zobrazí hlásenie.

Nastavenia

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Trasa

Podstata

Prvotné kritérium

Ďalšie kritériá

Nastavenie
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 S navigačným systémom Profes-
sional: "Online routes": Prijatie 
online alternatívnych trás.

 S navigačným systémom Profes-
sional: "Learn route": Ak sa vodič 
z navrhovanej trasy niekoľkokrát 
odchyľuje rovnakým spôsobom, 
bude táto odchýlka zohľadnená 
pri budúcom plánovaní trasy.

 "Avoid motorways": Trasy sa ak 
je to možné vyhýbajú diaľniciam.

 "Avoid toll roads": Trasy sa ak je 
to možné vyhýbajú spoplatneným 
cestám.

 "Avoid tax vignette roads": Trasy 
sa ak je to možné vyhýbajú tra-
sám s dlhodobým mýtom.

 "Avoid ferries/motorail trains": 
Trasy sa ak je to možné vyhýbajú 
trajektom.

■ Podstata
Oblasti, ktoré sa majú obísť, môžu 
byť definované ako oblasti vyhýbania.

■ Definovanie oblasti vyhýbania.
1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Route settings"

4 "Areas to avoid"

5 "Set new area to avoid"

6 Postupujte podľa inštrukcií na 
ovládacom displeji.

7 "Accept area"

■ Vymazanie oblasti vyhýbania
1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Route settings"

4 "Areas to avoid"

5 Zvýraznite požadovanú oblasť 
vyhýbania, ak je to nutné.

6  Stlačte toto tlačidlo.

7 Vymažte na požadovanú oblasť 
alebo všetky oblasti vyhýbania.

Na pohľade na mapu farebné čiary 
ukazujú pravdepodobnosť voľných 
parkovacích miest pozdĺž cesty. 
Môže sa zobraziť zoznam miest, 
v ktorých sú k dispozícii informácie 
o parkovaní.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Available On-Street Parking 
Info"

Zobrazí sa zoznam miest.

V navigačnom systéme Profes-
sional: Oblasti vyhýbania

V navigačnom systéme Pro-
fessional: Informácie o par-
kovaní

Podstata

Zobrazenie zoznamu miest
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Pohľad na mapu môže byť uprave-
ný individuálne, napríklad môže byť 
nastavená farba mapy a režim 
mapy. Okrem toho je možné určiť, 
ktoré body záujmu budú zobrazené 
na mape.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 Zvoľte požadované nastavenie.

Adresa domova môže byť určená 
alebo zmenená.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Set home address" alebo 
"Change home address"

Je možné vyvolať informácie o polo-
he vozidla a aktuálnu verziu navi-
gačných údajov.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Position and version"

4 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Enter position": V situáciách bez 

príjmu GPS alebo napríklad bez-
prostredne po prevoze na trajekte 
je možné polohu vozidla zadať 
manuálne na mape.

 "Version information": Informácie 
o aktuálnej verzii mapy.

 S navigačným systémom Profes-
sional:

"Help to improve the navigation map": 
Údaje, ako je rýchlosť alebo poloha, sú 
uložené anonymne vo vozidle a prene-
sené k výrobcovi, aby sa vylepšila digi-
tálna mapa.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "Reset all settings"

Mapa

Podstata

Nastavenie mapy

Adresa domova

Podstata

Nastavenia adresy domova

Navigačné údaje

Podstata

Nastavenie

Resetovanie nastavenia
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

U delenej obrazovky je možné ne-
závisle na hlavnej obrazovke nasta-
viť rôzne pohľady.

1 Nakloňte ovládač doprava, až je 
zvolená delená obrazovka.

2 Stlačte ovládač.

3 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Map": Nastavenie pohľadu na 

mapu.
• "Map view:": Voľba pohľadu na mapu.
• "Traffic flow": Zobrazenie dopravnej 

premávky.
• "Traffic events": Zobrazenie doprav-

ných udalostí.
• "Route overview": Zobrazenie prehľa-

du trasy.
 "Arrow view": Pri aktívnej navigá-

cií trasy sa zobrazí šípka. Ak nie 
je navigácia trasy aktívna, zobra-
zí sa kompas.

 "Position": Zobrazenie aktuálnej 
polohy.

 "3D exit roads": Zvolené úseky 
trasy, napríklad križovatky diaľ-
níc, sú zobrazené v perspektíve.

Ak je navigácia trasy aktívna, môžu 
byť informácie o navigovanej trase 
zobrazené ako zoznam na delenej 
obrazovke.

Delená obrazovka

Vybavenie vozidla

Podstata

Nastavenie

Pohľad so šípkou

Podstata
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Je možné špecifikovať, ktoré ďalšie 
informácie sa zobrazia v pohľade so 
šípkou.
Na viacprúdových cestách ukazuje 
informácie o jazdnom pruhu, v prí-
pade potreby, odporúčané jazdné 
pruhy.

1 Nakloňte ovládač doprava, až je 
zvolená delená obrazovka.

2 Stlačte ovládač.

3 "Arrow view"

4 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Traffic information": Zobrazenie 

dopravnej premávky a doprav-
ných udalostí.

 "Additional information": Zobraze-
nie ďalších informácií, napríklad 
tunely.

Počas navigácie trasy sa zobrazujú 
nasledujúce informácie:

1 Výzva na odbočenie
2 Dopravný tok a dopravné uda-

losti
3 Budúca cesta
4 Vzdialenosť k manévru
5 Informácie o jazdnom pruhu
6 Aktuálna cesta
V závislosti na špecifikácii pre daný 
štát sa zobrazenie môže líšiť od toh-
to obrázku.

Všeobecne

Nastavenie

Zobrazenie
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Dopravné informácie z rádiových 
staníc, ktoré vysielajú dopravný 
spravodajský kanál TMC, dopravnú 
výstražnú službu, sa zobrazujú 
v pohľade na mapu a sú brané do 
úvahy pri výpočte trasy. Informácie 
o dopravných prekážkach a nebez-
pečenstvách sú priebežne aktuali-
zované.
Dopravné informácie sa zobrazia na 
mape pomocou symbolov.
Pre konkrétne nebezpečenstvo, na-
príklad objekty na ceste, sa zobrazí 
hlásenie.
Niektoré hlásenia o nebezpečen-
stve sa tiež zobrazujú ako hlásenia 
vozidla na prístrojovej doske.

Dopravné informácie

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Zobrazenie v stĺpci funkcií 
v pohľade na mapu

Symbol Funkcia

Žltý symbol: Dopravné infor-
mácie sa týkajú vypočítanej 
trasy a očakávané zdržanie je 
menšie ako 20 minút.

Červený symbol: Očakávané 
zdržanie je viac ako 20 minút 
alebo je trasa uzatvorená, 
alebo pre trasu existuje sprá-
va o nebezpečenstve.

Šedý symbol: Nie sú k dispo-
zícii žiadne dopravné informá-
cie alebo očakávané zdržanie 
je menšie ako 5 minút.

K dopravným informáciám je 
k dispozícii vhodná 
obchádzka.



28 1-1. NAVIGÁCIA

Supra_Navi_sk-gb

V niektorých štátoch sa RTTI prená-
ša prostredníctvom doplnkových 
predplatiteľských služieb.
RTTI je potom použité namiesto do-
pravných informácií z rádiových sta-
níc.
RTTI umožňuje presnejšiu a pod-
robnejšiu lokalizáciu dopravných 
meškaní. Okrem toho, dopravná si-
tuácia mimo diaľnice, napríklad na 
postranných uliciach a mestských 
komunikáciách, je rozsiahlo zazna-
menávaná a zobrazovaná. Na zák-
lade týchto informácií je možné 
presnejšie vypočítať odporúčanie tý-
kajúce sa obchádzok. Znižuje sa tak 
riziko, že pôjdete cez ďalšiu doprav-
nú prekážku alebo obchádzku. 
Môže byť poskytnutých niekoľko od-
porúčaných obchádzok alebo ďalšie 
informácie.
Pre jazdy v štátoch, kde dopravné 
informácie v reálnom čase nie sú 
k dispozícii, systém naďalej využíva 
dopravné informácie z rádiových 
staníc.
Stĺpec funkcií na pohľade na mapu, 
viď strana 14, zobrazuje, či sú pou-
žívané dopravné informácie z kaná-
lu dopravných správ TMC alebo 
RTTI.

1 "Navigation"
2 "Settings"
3 "Receive traffic information"

1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Traffic information"
Keď je navigácia trasy aktívna, zobrazia 
sa najskôr dopravné informácie ovplyvňu-
júce vypočítanú trsu pomocou červených 
symbolov. Keď dopravné informácie ne-
ovplyvňuje vypočítanú trasu, zobrazí sa 
pomocou šedých symbolov. Rôzne po-
ložky dopravných informácií sú zorade-
né podľa vzdialenosti od aktuálnej 
polohy vozidla.
4 Zvoľte položku dopravných infor-

mácií.
 "Previous message": Prechádza-

nie predchádzajúcich dopravných 
informácií.

 "Next message": Prechádzanie 
nasledujúcich dopravných infor-
mácií.

1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Traffic information"

4 "Diversion": Zobrazí sa odporú-
čaná obchádzka.

Sú dostupné nasledujúce funkcie:
 "Current route": Ponechanie aktu-

álnej trasy.
 "New route in": Akceptovanie ob-

chádzky.

Dopravné informácie v reál-
nom čase RTTI

Zapnutie/vypnutie

Zobrazenie zoznamu do-
pravných informácií

Zobrazenie odporúčanej 
obchádzky
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1 "Navigation"

2 "Map"

3  "Additional information"

  "Traffic events": Zobrazia sa 
symboly pre dopravné udalostí.

  "Traffic flow": Zobrazia sa čia-
ry dopravnej premávky.

Symboly pre dopravné udalosti sa 
zobrazujú v závislosti na mierke 
mapy a umiestnení dopravnej pre-
kážky.

Dĺžka a účinok dopravnej prekážky 
sú na mape vyznačené farebnými 
čiarami v závislosti na mierke.
 Čierna: Uzavretie.
 Červená: Dopravná zápcha.
 Oranžová: Dopravná kolóna.
 Žltá: Hustá premávka.
 Zelená: Plynulá premávka.
 Šedá: Všeobecné dopravné infor-

mácie, napríklad práce na ceste.
Zobrazované informácie závisia na 
špecifickej službe dopravných infor-
mácií.

S dynamickou navigáciou trasy sa 
pri výpočte trasy zohľadňujú doprav-
né informácie.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Route settings"

4 "Dynamic guidance"

5 Zvoľte požadované nastavenie:
 "With confirmation": Najskôr sa 

zobrazí hlásenie s otázkou, či má 
trasa obísť dopravnú prekážku.

 "Automatic": Ak je zaznamenaná 
dopravná prekážka, trasa sa au-
tomaticky zmení.

Dopravné informácie na 
mape

Nastavenie pohľadu na mapu

Symboly v pohľade na mapu

Informácie o dopravnej pre-
mávke na pohľade na mapu

Dynamická navigácia trasy

Podstata

Nastavenie
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Je možné vyvolať informácie o polo-
he vozidla a aktuálnu verziu navi-
gačných údajov.

1 "Navigation"

2 "Settings"

3 "Position and version"

4 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Enter position": V situáciách bez 

príjmu GPS alebo napríklad bez-
prostredne po prevoze na trajekte 
je možné polohu vozidla zadať 
manuálne na mape.

 "Version information": Informácie 
o aktuálnej verzii mapy.

 S navigačným systémom Profes-
sional:

"Help to improve the navigation map": 
Údaje, ako je rýchlosť alebo poloha, sú 
uložené anonymne vo vozidle a prene-
sené k výrobcovi, aby sa vylepšila digi-
tálna mapa.

Navigačné údaje

Vybavenie vozidla

Podstata

Nastavenie
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Navigačné údaje sú uložené vo vo-
zidle a môžu byť aktualizované cez 
USB zariadenie.
Navigačné údaje sú uložené u kto-
réhokoľvek autorizovaného predaj-
cu alebo v servise Toyota, alebo 
v ktoromkoľvek spoľahlivom servise.
V závislosti na objeme údajov môže 
aktualizácia navigačných údajov tr-
vať niekoľko hodín. Stav procesu 
aktualizácie môžete kontrolovať.
Aby sa šetril akumulátor vozidla, na-
vigačné údaje sú aktualizované 
v priebehu jazdy.

1 Pripojte USB zariadenie s nový-
mi navigačnými údajmi do USB 
zásuvky vpredu.

2 Postupujte podľa inštrukcií na 
ovládacom displeji.

3 Po aktualizácii USB zariadenie 
vyberte.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Saving navigation data in the 
vehicle… (USB )"

V závislosti na vybavení a špecifiká-
cii pre daný štát sú navigačné údaje 
pre domovský región prenáša do 
vozidla online štyrikrát ročne, kde sa 
automaticky inštalujú a aktualizujú.

Aktualizácia máp

Všeobecne

Aktualizácia

Kontrola stavu

Automatická aktualizácia 
máp

Všeobecne
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Prečo sa nemôže zobraziť aktuálna 
poloha?
 Poloha sa nachádza v oblasti, 

ktorá nie je pokrytá údajmi, na-
chádza sa v oblasti zlého príjmu 
alebo systém polohu práve vypo-
čítava. Príjem je obvykle možný 
v otvorenom priestore.

Prečo nie je cieľ bez detailov ulice 
prenesený do systému navigácie 
trasy?
 Pre zadané mesto nie je možné 

určiť žiadne centrum mesta. Za-
dajte ľubovoľnú ulicu vo zvolenom 
meste a zahájte navigáciu trasy.

Prečo nie je cieľ prenesený do sys-
tému navigácie trasy?
 Údaje pre cieľ nie sú v navigač-

ných údajoch k dispozícii. Vyberte 
si cieľ čo najbližšie pôvodnému.

Prečo nie je možné pre zadanie cie-
ľa zvoliť písmená?
 Údaje pre cieľ nie sú v navigač-

ných údajoch k dispozícii. Vyberte 
si cieľ čo najbližšie pôvodnému.

Prečo už nie sú hlasové pokyny po-
skytované bezprostredne pred kri-
žovatkami počas navigácie trasy?
 Opustili ste odporúčanú trasu 

a systém vyžaduje niekoľko se-
kúnd pre výpočet novej navrho-
vanej trasy.

Často pokladané otázky

Vybavenie vozidla

Často pokladané otázky
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2-1.ZÁBAVA

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Všeobecne

Vybavenie vozidla

Ovládanie

Tlačidlá a funkcie

Tlačidlo Funkcia

Stlačiť: Zapnutie/vypnutie 
zvukového výstupu.
Otáčanie: Úprava hlasi-
tosti.

Prepnutie zdroja zábavy.

Stlačiť raz: Prepnutie sta-
nice/skladby.
Stlačiť a držať: Rýchly po-
sun skladby dopredu/do-
zadu.

Tlačidlá obľúbených

Aktivácia/deaktivácia do-
pravných informácií.

Pre Austráliu/Nový Zéland: 
Prepnutie vlnového 
pásma

Zvukový výstup

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA
●Vysoká hlasitosť zvukového výstupu 

môže poškodiť váš sluch. Hrozí ne-
bezpečenstvo zranenia. Nepoužívaj-
te vysoké nastavenie hlasitosti.
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Keď je aktívne stlmenie, prehrávanie 
audiozáznamov sa zastaví.

Možné zdroje zábavy
 Rádio, viď strana 38.
 Music collection, viď strana 44.
 USB audio, viď strana 46.
 USB video, viď strana 52.
 Bluetooth audio, viď strana 47.
 Screen Mirroring, viď strana 52.
 Apple CarPlay, viď strana 75.

Na rádiu:

1  Stlačte toto tlačidlo.

Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne 
dostupných zdrojov zábavy.

2  Opätovným stlačením tla-
čidla zvolíte zdroj zábavy.

Pomocou Toyota Supra Command:
1 "Media/Radio"
Zobrazí sa zoznam všetkých možných 
zdrojov zábavy.

2 Zvoľte požadovaný zdroj zábavy.

Pomocou tlačidla na ovládači:

1  Stlačte toto tlačidlo.

Prehrá sa posledný zvolený zdroj zábavy.

2  Stlačte tlačidlo znova.

Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne 
dostupných zdrojov zábavy.
3 Zvoľte požadovaný zdroj zábavy.

Je možné zvoliť, ktoré zdroje zába-
vy sa zobrazia vo výberovom zo-
zname. Aktuálne prehrávaný zdroj 
zábavy nie je možné z výberového 
zoznamu odstrániť.
1 "Media/Radio"
Zobrazí sa zoznam všetkých možných 
zdrojov zábavy.
2 "Personalise menu"

3 Zvoľte požadované nastavenie.

Hlasitosť a zvukový výstup

 Pre nastavenie hlasitosti 
otočte gombík.

 Pre vypnutie zvukového 
výstupu gombík stlačte. 
Opätovným stlačením sa 
obnoví predchádzajúca 
hlasitosť.

Zdroje zábavy

Všeobecne

Prepnutie zdroja audia

Prispôsobenie výberového 
zoznamu pre zdroje zábavy
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Nastavenia sú uložené pre aktuálne 
používaný profil vodiča.

1 "Media/Radio"
2 "Sound"
3 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Treble": Nastavenie výšok.
 "Bass": Nastavenie basov.
 "Balance": Ľavé/pravé vyváženie 

hlasitosti.
 "Fader": Predné/zadné vyváženie 

hlasitosti.
4 Nastavenie: Otáčajte ovládač.
5 Uloženie: Stlačte ovládač.

Keď je aktivovaný priestorový zvuk, 
pri prehrávaní stereo skladby je si-
mulovaná multikanálová reprodukcia.

1 "Media/Radio"

2 "Sound"

3 "Surround"

V závislosti na vybavení nemusí byť 
táto funkcia dostupná.
Nastavenie pre individuálne rozsahy 
frekvencií zvuku.
1 "Media/Radio"

2 "Sound"

3 "Equaliser"
Aktuálne nastavenie basov a výšok, viď 
strana 36, sa zobrazí na ľavom a pra-
vom okraji obrazovky ekvalizéra. Tieto 
hodnoty je tiež možné nastaviť v ekvali-
zére. Nastavenie výšok a basov ovplyv-
ní nastavenie audio frekvenčných 
rozsahov ekvalizéra.
Voľba a úprava nastavenia výšok 
a basov alebo rozsahu audio frek-
vencie:
1 Otáčajte ovládač, aby ste zvolili 

audio frekvenčný rozsah, ktorý 
má byť nastavený.

2 Stlačte ovládač.

Zvuk

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Výška, basy, vyváženie, po-
sun

Multikanálová reprodukcia, 
priestorový zvuk

Podstata

Zapnutie/vypnutie

Ekvalizér
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3 Pre nastavenie audio frekvencie 
otočte ovládač.

4 Stlačte ovládač, aby ste toto na-
stavenie uložili.

Pre kompenzáciu zvýšeného hluku 
pri jazde pri vyšších rýchlostiach je 
možné nastaviť automatické zvýše-
nie hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti pre Dopravný 
program, viď strana 43, sa vykoná 
počas hlásenia.

1 "Media/Radio"

2 "Sound"

3 "Volume settings"

4 Zvoľte požadované nastavenie.
 "Navigation": Pomer medzi hlasi-

tosťou hovorených inštrukcií 
a hlasitostí zdroja zábavy.

 "Speed volume": Pomer medzi 
hlasitosťou zdroja zábavy.

 "Parking Sens.": Pomer akustic-
kého signálu parkovacích senzo-
rov k hlasitosti zdroja zábavy.

Základné nastavenie zaisťuje, že akus-
tický signál bude počuť pri akejkoľvek 
hlasitosti.

 "Gong": Pomer hlasitosti akustic-
kého signálu, napríklad pre upo-
zornenie na bezpečnostný pás, 
k hlasitosti zdroja zábavy.

Základné nastavenie zaisťuje, že akus-
tický signál bude počuť pri akejkoľvek 
hlasitosti.

 "Microphone": Citlivosť mikrofónu 
počas telefónneho hovoru.

Nastavenie sa vykonáva počas telefón-
neho hovoru a je uložené pre použitý 
telefón.

 "Loudspeakers": Hlasitosť repro-
duktora počas telefónneho hovoru.

Keď je aktívne stlmenie, prehrávanie 
audiozáznamov sa zastaví.
Nastavenie sa vykonáva počas telefón-
neho hovoru a je uložené pre použitý te-
lefón.

5 Nastavenie: Otáčajte ovládač.

6 Uloženie: Stlačte ovládač

Nastavenia zvuku sú resetované do 
továrenského nastavenia.
1 "Media/Radio"

2 "Sound"

3 "Reset"

Kompenzácia hlasitosti

Podstata

Nastavenie zvýšenia hlasi-
tosti

Resetovanie nastavenia 
zvuku
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Nastavenia sú uložené pre aktuálne 
používaný profil vodiča.

V závislosti na vybavení a špecifiká-
ciách v danom štáte nemusí byť 
možné prijímať stanice AM.

RDS vysiela doplnkové informácie 
vo vlnovom pásme FM, napríklad 
názov stanice.
Ak má stanica niekoľko frekvencií, 
je v prípade potreby vykonané auto-
matické prepnutie na frekvenciu 
s najlepšou kvalitou príjmu.
Odporúča sa, aby ste RDS zapli.

1 "Media/Radio"

2 "FM"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "RDS"

1 "Media/Radio"

2 "FM" alebo "AM"
Prehrá sa posledný krát prehrávaná sta-
nica a zobrazí sa zoznam staníc.
3 Zvoľte požadovanú stanicu.

Na rádiu:

Prehrá sa predchádzajúca alebo na-
sledujúca stanica zo zoznamu sta-
níc.

Rádio

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Stanice AM/FM

Všeobecne

Radio data system RDS

Podstata

Zapnutie/vypnutie

Voľba stanice

Prepínanie staníc

Stlačte ľavé alebo pravé 
tlačidlo.
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Symbol vedľa zvýraznenej stanice 
signalizuje, či už bola stanica ulo- 
žená.

1 "Media/Radio"

2 "FM" alebo "AM"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Save station"
Zobrazí sa zoznam pamäte.
5 Zvoľte požadovanú polohu pa-

mäte.

1 "Media/Radio"

2 "FM" alebo "AM"

3 Zvýraznite vyžadovanú stanicu.

4 Stlačte a držte ovládač, až sa zo-
brazí zoznam pamäte.

5 Zvoľte požadovanú polohu pa-
mäte.

Stanice môžu byť tiež uložené na 
tlačidlá obľúbených, viď Príručka 
pre užívateľa vozidla.

Voľba stanice pomocou frekvencie.
1 "Media/Radio"

2 "FM" alebo "AM"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Manual search"

5 Voľba frekvencie: Otáčajte ovlá-
dač.

6 Uloženie frekvencie: Stlačte 
ovládač.

Pri ukladaní stanice so signálom 
RDS sú informácie RDS prenesené 
počas ukladania prijaté ako názov 
stanice. Názov stanice môže byť 
zmenený.
1 "Media/Radio"

2 "FM"

3 Zvoľte požadovanú stanicu.

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Rename as:"
V prípade potreby počkajte, až sa zo-
brazí názov požadovanej stanice.
6 Stlačte ovládač, aby ste tento ná-

zov uložili.

Uloženie staníc

Všeobecne

Symbol Význam

Stanica nebola uložená.

Stanica už bola uložená.

Uloženie práve hrajúcej stanice

Uloženie stanice, ktorá práve 
nehrá

Manuálna voľba staníc

Premenovanie stanice
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Ak rádiová stanica vysiela údaje 
Radio Text alebo Radio Text Plus, je 
možné tieto informácie zobraziť, 
napríklad skladbu alebo interpréta 
skladby. Dostupnosť, obsah a pora-
die závisí na rádiovej stanici.

1 "Media/Radio"

2 "FM"

3 Zvoľte požadovanú stanicu.

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Station information"

Digitálne stanice môžu vysielať nie-
koľko relácií na jednej frekvencii. 
Kolekcia staníc pre určitú frekvenciu 
sa nazýva súbor. Niektoré stanice 
majú ďalšie programy. Športové sta-
nice môžu napríklad súčasne vysie-
lať rôzne športové akcie.
V závislosti na tom, čo stanica po-
skytuje, je možné zobraziť ďalšie in-
formácie alebo dokonca obrázky 
vysielané stanicou.

1 "Media/Radio"
2 "DAB" alebo "DAB/DMB"
 DAB: Prehrá sa posledný krát 

prehrávaná stanica a zobrazí sa 
zoznam staníc.

 DMB: Zobrazí sa aktuálne video.
3 Zvoľte stanicu.
DAB: Zobrazí sa informácia o práve 
prehrávanej stanici a programe. Do-
stupnosť, obsah a poradie závisí na 
rádiovej stanici.

Na rádiu:

Prehrá sa predchádzajúca alebo na-
sledujúca stanica zo zoznamu sta-
níc.

Symbol vedľa zvýraznenej stanice 
signalizuje, či už bola stanica ulo- 
žená.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" alebo "DAB/DMB"

Doplnkové informácie stanice

Podstata

Zobrazenie doplnkových informá-
cií stanice

Digitálne rádio DAB/DMB

Podstata

Voľba stanice

Prepínanie staníc

Stlačte ľavé alebo pravé 
tlačidlo.

Uloženie staníc

Všeobecne

Symbol Význam

Stanica nebola uložená.

Stanica už bola uložená.

Uloženie práve hrajúcej stanice



41

2

2-1. ZÁBAVA

ZÁBAVA

Supra_Navi_sk-gb

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Save station"
Zobrazí sa zoznam pamäte.
5 Zvoľte požadovanú polohu pa-

mäte.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" alebo "DAB/DMB"

3 Zvýraznite vyžadovanú stanicu.

4 Stlačte a držte ovládač, až sa zo-
brazí zoznam pamäte.

5 Zvoľte požadovanú polohu pa-
mäte.

Stanice môžu byť tiež uložené na 
tlačidlá obľúbených, viď Príručka 
pre užívateľa vozidla.

Ak rádiová stanica vysiela Radio 
Text alebo Radio Text Plus, je mož-
né tieto informácie zobraziť. Také 
informácie môžu byť napríklad 
skladba alebo interprét skladby, ale-
bo telefónne číslo alebo e-mailová 
adresa rádiovej stanice. Dostupnosť, 
obsah a poradie závisí na rádiovej 
stanici.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" alebo "DAB/DMB"

3 Zvoľte požadovanú stanicu.

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Station information"

Ak je príjem zlý, spustí sa vyhľadá-
vanie rovnakej stanice v inom súbo-
re. Ak môže byť stanica prijímaná 
lepšie v inom súbore, je vykonané 
automatické prepnutie.
Ak je aktivované sledovanie stanice, 
je stanica navyše vyhľadávaná 
v analógovom frekvenčnom pásme. 
Ak nie je dostupná v inom súbore, 
prepne sa miesto toho na analógo-
vú frekvenciu stanice. Toto prepína-
nie je možné iba vtedy, ak je kvalita 
signálu príslušnej stanice zodpove-
dajúca a ID staníc sa zhoduje.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" alebo "DAB/DMB"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "DAB station following"

Uloženie stanice, ktorá práve 
nehrá

Doplnkové informácie

Podstata

Zobrazenie doplnkových informá-
cií

Automatická sledovanie sta-
níc

Všeobecne

Zapnutie automatického sledova-
nia stanice
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Niektoré stanice vysielajú pre svoj 
program elektronického programo-
vého sprievodcu.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" alebo "DAB/DMB"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "DAB programme"

Zobrazia sa všetci dostupní progra-
moví sprievodcovia.
Pre každý program sa zobrazí práve 
vysielaný program a nasledujúci 
program.
Zvoľte požadované zadanie, aby ste 
zobrazili podrobnosti o programe.

Ak rádio vysiela obrázky, tieto ob-
rázky sa zobrazia. Zobrazenie ob-
rázku môže byť zväčšené.
1 "Media/Radio"

2 "DAB" alebo "DAB/DMB"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Enlarge image"

Je možné uložiť 40 staníc.

1 "Media/Radio"

2 "Saved stations"

3 Zvoľte požadovanú stanicu.

1 "Media/Radio"

2 "Saved stations"

3 Zvýraznite stanicu, ktorá má byť 
vymazaná.

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Delete entry"

Elektronický programový 
sprievodca

Podstata

Zobrazenie programového sprie-
vodcu

Zväčšenie obrázku

Uložené stanice

Všeobecne

Voľba stanice

Vymazanie stanice
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Na rádiu:

Stlačte jedno z nasledujúcich tlači-
diel na rádiu počas dopravného hlá-
senia:





 "Cancel traffic information"

Majte na pamäti nasledujúce infor-
mácie týkajúce sa nastavenia hlasi-
tosti:
 Nastavená hlasitosť ni je uložená.
 Pri zahájení každej jazdy je hlasi-

tosť dopravného hlásenia prispô-
sobená hlasitosti zdroja zábavy.

 Hlasitosť nie je možné ďalej zní-
žiť za bod, v ktorom je dopravné 
hlásenie stále jasne počuteľné.

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Môžu byť prehrávané hudobné 
skladby, audioknihy a podcasty. 
Zvuk vystupuje z reproduktorov vo-
zidla.
Nastavenia sú uložené pre aktuálne 
používaný profil vodiča.
V závislosti na vybavení je možné 
používať nasledujúce zdroje audia.

Dopravné informácie

Aktivácia/deaktivácia

Stlačte toto tlačidlo.

Prerušenie

Nastavenie hlasitosti

Otáčajte gombík počas do-
pravného hlásenia, ak ne-
dosiahnete požadovanú 
hlasitosť.

Audio

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Symbol Význam

Music collection

USB zariadenie

Hudobné rozhranie pre smart-
fóny

Bluetooth audio
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Skladby z USB zariadení je možné 
ukladať do music collection vo vo-
zidle a prehrávať odtiaľ.
 USB zariadenie s komprimovaný-

mi audio súbormi: Všetky prehrá-
vateľné audio súbory na USB 
zariadení sú uložené v adresári 
s názvom USB zariadenia. Sklad-
by a adresáre je možná následne 
premenovať a zmazať. Správa 
music collection, viď strana 45.

Skladby s ochranou proti kopírova-
niu DRM sú uložené, ale nie je mož-
né ich prehrať.
Pravidelne zálohujte music collec-
tion, viď strana 46, inak by sa pri po-
ruche pevného disku mohla uložená 
hudba stratiť.

1 Pripojte USB zariadenie do zá-
suvky USB, viď strana 47.

2 "Media/Radio"

3 "USB"
Alebo: Zvoľte názov USB zariadenia.
4 Nakloňte ovládač doľava.

5  "Import music"
Audio dáta sa uložia na music collection.

Počas ukladania majte na pamäti 
nasledujúce:
 Počas ukladania nevyberajte 

USB zariadenie, pretože by to 
mohlo prerušiť proces ukladania.

 Skladby na USB zariadení je 
možné aj naďalej prehrávať.

 Je možné prepnúť na iné zdroje 
audia.

1 "Media/Radio"

2 "USB"
Alebo: Zvoľte názov USB zariadenia.
3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Cancel music import"

Proces ukladania je prerušený.

1 "Media/Radio"

2 "USB"
Alebo: Zvoľte názov USB zariadenia.
3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Import music"

1 "Media/Radio"

2 "Music collection"

Ďalší popis prehrávania, viď strana 
48.

Music collection

Všeobecne

Ukladanie z USB zariadenia

Zrušenie ukladania z USB za-
riadenia

Obnovenie ukladania z USB 
zariadenia

Voľba music collection
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Ak je premenovaná zložka s ná-
zvom albumu, názov albumu v infor-
máciách o skladbe sa u jednotlivých 
skladieb nezmení.
Ak je premenovaná skladba, názov 
súboru sa zmení, ale nie názov 
skladby uložený v informáciách 
o skladbe.
1 "Media/Radio"
2 "Music collection"
3 Nakloňte ovládač doľava.
4  "Media search"
5 "Browse folder"
Zobrazia sa zložky a skladby v najvyššej 
úrovni adresára.
6 Označte požadovanú zložku ale-

bo skladbu, v prípade potreby 
vyhľadajte podzložky.

7  Stlačte toto tlačidlo.
8 "Rename folder" alebo "Rename 

track"
Zobrazí sa aktuálny názov.
9 Zmeňte názov podľa potreby.

10   Zvoľte tento symbol.

Zložku nie je možné vymazať, ak je 
práve prehrávaná skladba z tejto 
zložky.
Skladbu nie je možné vymazať, ak 
je práve prehrávaná.
1 "Media/Radio"

2 "Music collection"

3 Nakloňte ovládač doľava.

4  "Media search"

5 "Browse folder"
Zobrazia sa zložky a skladby v najvyššej 
úrovni adresára.
6 Označte požadovanú zložku ale-

bo skladbu, v prípade potreby 
vyhľadajte podzložky.

7  Stlačte toto tlačidlo.

8 "Delete folder" alebo "Delete 
track"

1 "Media/Radio"

2 "Music collection"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "Manage music collection"

5 "Available memory"

1 "Media/Radio"

2 "Music collection"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "Manage music collection"

5 "Delete selected tracks"
Zobrazí sa hľadanie hudby. Postupujte 
podľa popisu pre vyhľadávacie kritériá, 
viď strana 48.
Podľa vyhľadávacích kritérií je vytvorený 
zoznam skladieb, ktoré majú byť vyma-
zané.
6 Zvoľte skladbu.

Správa music collection

Premenovanie zložiek alebo skla-
dieb

Vymazanie zložiek alebo skladieb

Zobrazenie voľnej kapacity.

Vymazanie zvolených skladieb
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1 "Media/Radio"

2 "Music collection"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "Manage music collection"

5 "Delete all music tracks"

6 "OK"

Pravidelne zálohujte music collec-
tion na USB zariadenie, inak by sa 
pri poruche pevného disku mohla 
uložená hudba stratiť.
Pri zálohovaní sa uistite, že USB za-
riadenie má dostatočnú voľnú kapa-
citu.
V závislosti na veľkosti súboru 
a počtu skladieb môže zálohovanie 
music collection trvať dlho. Preto je 
najlepšie vykonať zálohu počas dlh-
šej jazdy. Ak nie je čas na dokonče-
nie zálohovania, neodpájajte USB 
zariadenie. Zálohovanie bude po-
kračovať pri vašej ďalšej jazde.
1 Pripojte USB zariadenie do zá-

suvky USB, viď strana 46.

2 "Media/Radio"

3 "Music collection"

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Manage music collection"

6 "Save music collection to USB"

Keď obnovujete music collection 
z USB zariadenia, music collection 
vo vozidle je prepísané. Je najlepšie 
vykonať obnovenie počas dlhšej 
jazdy. Ak je procedúra ukladania 
prerušená, neodpájajte USB zaria-
denie. Ukladanie sa obnoví pri vašej 
ďalšej jazde.
1 Pripojte USB zariadenie do zá-

suvky USB, viď strana 46.

2 "Media/Radio"

3 "Music collection"

4  Stlačte toto tlačidlo.

5 "Manage music collection"

6 "Restore music collection from 
USB device"

MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.
V závislosti na použitom formáte 
audio súborov alebo kódovacieho 
softwaru nemusia byť niektoré sú-
bory rozpoznané alebo prehrané.

Sú podporované funkcie Apple iPod/ 
iPhone pre vyhľadávanie hudby 
a prehrávanie hudby.

Vymazanie všetkých skladieb

Zálohovanie Music collection

Obnovenie Music collection

USB zariadenie

Formáty, ktoré je možné pre-
hrávať

Apple iPod/iPhone
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Informácie o všetkých skladbách, 
napríklad interprét, žáner alebo 
skladba, rovnako ako playlisty, sa 
prenášajú do vozidla. V závislosti na 
USB zariadení, veľkosti súboru 
a počte skladieb to môže nejakú 
dobu trvať.
Počas prenosu je možné skladby 
vyvolať cez adresár súboru.
Do vozidla je možné uložiť informá-
cie o približne 40 000 skladbách, ale 
nie viac ako 16 000 skladieb na 
USB zariadení.
Hudobné skladby s integrovanou 
ochranou proti kopírovaniu DRM nie 
je možné prehrať.

Informácie týkajúce sa zásuvky 
USB, viď Príručka pre užívateľa vo-
zidla.
1 Pripojte USB zariadenie do zá-

suvky USB.
Najlepšie je použiť kábel adaptéra doda-
ný s USB zariadením.
2 "Media/Radio"

3 "USB"
Alebo: Zvoľte názov USB zariadenia.
Ďalší popis prehrávania, viď strana 
48.

 Prehrávanie hudobných súborov 
cez Bluetooth z externých zaria-
dení, napríklad audio zariadení 
alebo mobilných telefónov.

 Hlasitosť zvukového výstupu zá-
visí na zariadení. Prípadne zmeň-
te nastavenie hlasitosti na 
zariadení.

 K vozidlu je možné pripojiť až 4 
externé zariadenia.

 Bluetooth zariadenie je pripojené 
k vozidlu. Pripojenie Bluetooth, viď 
Príručka pre užívateľa vozidla.

 Bolo aktivované prehrávanie 
Bluetooth audio.

1 "Media/Radio"
2 Zvoľte požadované Bluetooth za-

riadenie zo zoznamu.
Ďalší popis prehrávania, viď strana 
48.
Ak zariadenie Bluetooth nie je uve-
dené v zozname zariadení, nemusí 
byť aktivované prehrávanie Blue-
tooth audio. Pre aktiváciu prehráva-
nia Bluetooth audio postupujte 
nasledovne:
1 "Media/Radio"
2 "Manage mobile devices"
3 Zvoľte požadované Bluetooth za-

riadenie.
4 "Bluetooth audio"

Audio prehrávače a úložné 
médiá s USB zásuvkou

Voľba USB zariadenia

Bluetooth audio

Všeobecne

Prevádzkové požiadavky

Voľba Bluetooth zariadenia
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Akonáhle bol zvolený zdroj audia, 
na ovládacom displeji sa zobrazia 
informácie o prehrávaní.
Ovládací displej zobrazuje dostupné 
informácie o aktuálnej skladbe 
a playliste. Obsah a rozsah playlistu 
závisí na zvolenom zdroji audia 
a používaných vyhľadávacích kritérií.
 V prípade USB a Bluetooth zaria-

dení a music collection sa zobrazí 
vybraný playlist. To môže byť vý-
sledok hľadania alebo skôr ulože-
ný playlist.

Naklonením ovládača doľava sa zo-
brazia ďalšie funkcie. Rozsah do-
stupných funkcií závisí na zvolenom 
zdroji audia.
U Bluetooth zariadení môže byť roz-
sah funkcií, ktoré je možné ovládať 
pomocou Toyota Supra Command, 
obmedzený v závislosti na podporo-
vanej verzii Bluetooth. Ak je to nut-
né, chýbajúce funkcie môžu byť 
ovládané priamo na zariadení.

Zvoľte požadovanú položku z play-
listu.
Prehrajú sa všetky skladby v play- 
liste počínajúc zvolenou skladbou.

Na rádiu:

Prehrá sa predchádzajúca alebo na-
sledujúca skladba z playlistu.

Na rádiu:

Možné vyhľadávacie kritériá závisia 
na zvolenom zdroji audia.

Nasledujúce vyhľadávacie kritériá 
sa týkajú údajov uložených v infor-
máciách o skladbe.
1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "Media search"

3 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Search"
Zobrazia sa všetky skladby, ktoré majú 
informácie o skladbe obsahujúce zada-
ný hľadaný výraz. Čím viac znakov je 
zadaných, tým viac bude počet výsled-
kov hľadania obmedzený.
Nakloňte ovládač doprava, aby ste zo-
brazili zoznam výsledkov.

Prehrávanie

Všeobecne

Voľba skladby

Zmena skladby

Stlačte ľavé alebo pravé 
tlačidlo.

Rýchly posun dopredu/
dozadu

Stlačte a držte ľavé alebo 
pravé tlačidlo.

Vyhľadávacie kritériá

Všeobecne

Vyhľadávanie informácií o skladbe
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 "Genres"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných žánrov.
Akonáhle je žáner zvolený, zobrazia sa 
všetci zodpovedajúci interpréti.

 "Artists"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných interprétov.
Akonáhle je interprét zvolený, zobrazia 
sa všetky zodpovedajúce albumy 
a skladby.

 "Albums"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných 
albumov.
Akonáhle je album zvolený, zobrazia sa 
všetky zodpovedajúce skladby.

 "Tracks"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných skladieb.

4 Ak je to nutné, zvoľte album.

5 Zvoľte skladbu, od ktorej chcete 
zahájiť prehrávanie.

Môže byť tiež priamo zvolené vyhľa-
dávanie interprétov a skladieb.
1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "Artists" alebo  "Tracks"

Skladby, ktoré neobsahujú zvolené 
vyhľadávacie kritérium sú zoskupe-
né ako "unknown". Skladby bez in-
formácií o skladbe je možné nájsť 
iba pomocou adresárovej štruktúry.

1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "Media search"

3 "Playlists"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných playlistov.
4 Zvoľte playlist.

5 Zvoľte skladbu, od ktorej chcete 
zahájiť prehrávanie.

Na ovládacom displeji sa objavia o pre-
hrávaní. Playlist zodpovedá zoznamu 
skladieb, ktorý je výsledkom vyhľadáva-
nia.

V závislosti na USB zariadení a vy-
bavení je možné vyhľadávať audio 
knihy a podcasty samostatne.
1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "Media search"

3 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Podcasts"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných podcastov.

 "Audio books"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných audio kníh.

4 Zvoľte skladbu, od ktorej chcete 
zahájiť prehrávanie.

Na ovládacom displeji sa objavia o pre-
hrávaní. Playlist zodpovedá zoznamu 
skladieb, ktorý je výsledkom vyhľadáva-
nia.

Vyhľadanie playlistov

Vyhľadávanie audio kníh a pod-
castov
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Pomocou adresárovej štruktúry je 
možné prehľadávať music collection 
a USB zariadenia.
Názvy zložiek a skladieb zodpove-
dajú názvom zložiek a súborov. 
Názvy zložiek a súborov sa môžu 
líšiť od názvov uložených v informá-
ciách o skladbe.
1 Nakloňte ovládač doľava.
2  "Media search"
3 "Browse folder"
4 Ak je to nutné, prejdite do 

podzložky.
Zvoľte skladbu, od ktorej chcete zahájiť 
prehrávanie.
Na ovládacom displeji sa objavia o pre-
hrávaní. Playlist zodpovedá zoznamu 
skladieb, ktorý je výsledkom vyhľadáva-
nia.

1 Nakloňte ovládač doľava.
2  "Browse albums"
Dostupné albumy sú zobrazené graficky.
3 Pre prechádzanie albumov otá-

čajte ovládač.
4 Zvoľte požadovaný album.
Zobrazia sa všetky skladby na zvolenom 
albume.
5 Zvoľte skladbu, od ktorej chcete 

zahájiť prehrávanie.
6 Nakloňte ovládač doľava. Ovláda-

cí displej zobrazuje informácie 
o prehrávaní. Playlist zodpove-
dá zoznamu skladieb albumu.

1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "More like this (local)"
Zobrazí sa zoznam podobných skladieb.
3 Zvoľte skladbu, od ktorej chcete 

zahájiť prehrávanie.
Na ovládacom displeji sa objavia o pre-
hrávaní. Playlist zodpovedá zoznamu 
skladieb, ktorý je výsledkom vyhľadáva-
nia.

Aktuálny playlist alebo všetky sklad-
by zo zvoleného zdroja audia sú 
prehrávané v náhodnom poradí.

1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "Shuffle"

Prehľadávanie adresárovej štruk-
túry

Prechádzanie albumov

Vyhľadávanie podobných skladieb

Zamiešanie

Podstata

Voľba zamiešania
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Aktuálna skladba môže byť zarade-
ná do špeciálneho playlistu, zozna-
mu obľúbených. Ak je aktuálna 
skladba už v zozname obľúbených 
uložená, môže z neho byť vymaza-
ná. Zoznam obľúbených je zobraze-
ný ako prvý, keď hľadáte playlist, 
viď strana 49.

1 Nakloňte ovládač doľava.

2  "Add to favourites" alebo  
"Delete from favourites"

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Je možné prehrávať video súbory. 
Zvuk vystupuje z reproduktorov vo-
zidla.
Nastavenia sú uložené pre aktuálne 
používaný profil vodiča.
Obrazovka videa na ovládacom disp-
leji sa vypne, keď vozidlo prekročí 
určitú rýchlosť (v závislosti na štáte).
V závislosti na vybavení sú možné 
nasledujúce zdroje videa.

Zoznam obľúbených

Podstata

Vytvorenie zoznamu obľúbených

Video

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Symbol Význam

USB zariadenie.

Screen Mirroring
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V závislosti na USB zariadení ne-
musí byť prehrávanie videa cez 
USB pripojenie možné.

MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, H.264.
V závislosti na použitom formáte 
video súborov alebo kódovacieho 
softwaru nemusia byť niektoré sú-
bory rozpoznané alebo prehrané.

Pripojte USB zariadenie do zásuv-
ky USB použitím vhodného kábla.
Informácie týkajúce sa zásuvky 
USB, viď Príručka pre užívateľa vo-
zidla.
1 "Media/Radio"
2 "USB"
Alebo: Zvoľte názov pripojeného USB 
zariadenia.

1 Nakloňte ovládač doľava.
2  "Media search"
3 "Videos"
Zobrazí sa zoznam všetkých dostup-
ných video filmov.
4 Zvoľte skladbu, od ktorej chcete 

zahájiť prehrávanie.
Na ovládacom displeji sa objavia o pre-
hrávaní. Playlist zodpovedá zoznamu fil-
mov nájdených vyhľadávaním.

Obrazovka smartfónu sa zobrazí na 
ovládacom displeji cez Wi-Fi pripo-
jenie. Zvuk sa prehráva prostred- 
níctvom reproduktorov vozidla.
Táto funkcia musí byť podporovaná 
smartfónom.
Pre ovládanie sa používa smartfón.
Prepojenie smartfónu s vozidlom, 
viď Príručka pre užívateľa vozidla.

USB zariadenia

Všeobecne

Formáty, ktoré je možné pre-
hrávať

Voľba USB zariadenia

Vyhľadávanie video filmov

Screen Mirroring
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3-1.KOMUNIKÁCIA

Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Mobilné telefóny môžu byť prepoje-
né s vozidlom pomocou Bluetooth, 
viď Príručka pre užívateľa vozidla.
Pri vysokých teplotách môže byť 
funkcia nabíjania mobilného telefó-
nu obmedzená a funkcie nemusia 
byť naďalej vykonávané.
Aby nedošlo k poruchám, mobilný 
telefón, ktorý je pripojený k vozidlu, 
by nemal byť ovládaný pomocou 
klávesnice telefónu.
Pri používaní mobilného telefónu 
cez vozidlo sa riaďte užívateľskou 
príručkou mobilného telefónu.

Telefón

Vybavenie vozidla

Funkcie telefónu

Všeobecne

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA
●Ovládanie integrovaných informač-

ných systémov a komunikačných za-
riadení počas jazdy môže odvrátiť 
pozornosť od premávky. Mohli by ste 
stratiť kontrolu nad vozidlom. Hrozí 
nebezpečenstvo nehôd. Tieto systé-
my alebo zariadenia prevádzkujte 
iba vtedy, ak to dovoľuje dopravná 
situácia. V prípade potreby zastavte 
a ovládajte systémy alebo zariade-
nia na stojacom vozidle.
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Ak je číslo volajúceho uložené v te-
lefónnom zozname a je prenášané 
sieťou, zobrazí sa meno kontaktu. 
Inak sa zobrazí iba telefónne číslo.

Prichádzajúce hovory môžu byť pri-
jaté rôznymi spôsobmi.
 Pomocou Toyota Supra Command: 

 "Accept"

  Stlačte toto tlačidlo na vo-
lante.

 Pomocou výberového zoznamu 
na prístrojovej doske: Zvoľte pou-
žitím ryhovaného kolieska na vo-
lante: "Accept"

 Pomocou Toyota Supra Com-
mand:  "Reject"

 Pomocou výberového zoznamu 
na prístrojovej doske: Zvoľte pou-
žitím ryhovaného kolieska na vo-
lante: "Reject"

 Pomocou Toyota Supra Com-
mand:  "End call"

  Stlačte toto tlačidlo na vo-
lante.

Posledné odchádzajúce, zmeškané 
a prichádzajúce hovory sú prenese-
né do vozidla. V závislosti na inšta-
lovanej výbave sú tieto hovory 
prenesené z hlavného a doplnkové-
ho telefónu.

1 "Communication"

2 "Recent calls"

3 Zobrazí sa 20 posledných hovo-
rov.

1 "Calls:"

2 Zvoľte požadované nastavenie.

Zvoľte zo zoznamu. Hovor je usku-
točnený použitím mobilného telefó-
nu, z ktorého údaj pochádza.
Použitie možností: Začnite hovor po-
mocou druhého mobilného telefónu.
Zrušenie: "End call"

1 Zvýraznite telefónne číslo.

2  Stlačte toto tlačidlo.

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

Prichádzajúci hovor

Príjem hovoru

Odmietnutie hovoru

Ukončenie hovoru

Posledné hovory

Displeje

Filtrovanie zoznamu hovorov

Vytočenie čísla zo zoznamu

Uloženie ako kontakt alebo prida-
nie ku kontaktu
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Počas hovoru otáčajte gombík hlasi-
tosti na rádiu, kým nedosiahnete po-
žadovanú hlasitosť. Nastavenie je 
uložené pre aktuálne používaný 
profil vodiča.

1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Sound"

4 "Volume settings"

5 "Microphone" alebo "Loudspeak-
ers"

6 Nastavenie: Otáčajte ovládač.

7 Uloženie: Stlačte ovládač.

1 "Communication"

2 "Dial number"

3 Zadajte čísla.

4  Zvoľte tento symbol.
Hovor je uskutočnený použitím mobilné-
ho telefónu, ktorému sú priradené funk-
cie telefónu.
Vykonanie pripojenia pomocou ďal-
šieho telefónu:

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Call via"

Aktívny hovor môže byť pridržaný 
a neskôr obnovený.

  "Hold/Resume"
Hovor je pridržaný.

  "Hold/Resume"
Hovor pokračuje.

Počas aktuálneho hovoru môže byť 
mikrofón stlmený.

Stlmenie mikrofónu je aktivované 
automaticky:
 Keď je nastavený nový hovor.
 Pri prepínaní medzi účastníkmi 

hovoru.

Tónová voľba DTMF sa používa pre 
prístup k sieťovým službám alebo 
k ovládaniu zariadení, napríklad pre 
vzdialený prístup k záznamovému 
telefónu. Ten vyžaduje DTMF kód.
1  "Digit input"

2 Zadajte DTMF kód.

Aktívne hovory

Nastavenie hlasitosti

Automatická kompenzácia hlasi-
tosti

Vytočenie čísla

Pridržanie, obnovenie

Stlmenie mikrofónu

"Microphone"

Tónová voľba DTMF
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Je možné prepínať medzi hovormi 
alebo zlúčiť dva hovory pre nastave-
nie telefónnej konferencie. Táto 
funkcia musí byť podporovaná mo-
bilným telefónom a poskytovateľom 
služby.

Ak počas prebiehajúceho hovoru 
dôjde k druhému hovoru, budete po-
čuť signál čakajúceho hovoru.

Hovor je prijatý a pôvodný hovor je 
pridržaný.

Počas hovoru môže byť uskutočne-
ný ďalší hovor.
1  "Contacts"

2 Zvoľte nové telefónne číslo.
Hovor je zahájený a prvý hovor je pridr-
žaný.

Medzi dvomi hovormi je možné pre-
pínať.
1 Uskutočnite dva hovory.

2 "Resume"
Telefón sa prepne na hovor, ktorý pre-
bieha.

Dva hovory môžu byť zlúčené pre 
nastavenie telefónnej konferencie. 
Hovory musia byť uskutočnené pou-
žitím rovnakého mobilného telefónu.
1 Uskutočnite dva hovory.

2  "Place conference call"

V hovoroch cez hands-free systém 
je možné pokračovať cez mobilný 
telefón a naopak.

Hovory, ktoré boli zahájené mimo 
Bluetooth dosah vozidla, môžu po-
kračovať cez hands-free systém pri 
pohotovostnom stave alebo pri zap-
nutom zapaľovaní. Diaľkové ovláda-
nie musí byť vo vozidle, aby táto 
činnosť fungovala.
V závislosti na mobilnom telefóne 
sa hovor automaticky prepne do re-
žimu hands-free.
Ak ku prepnutiu nedôjde automatic-
ky, postupujte podľa pokynov na 
displeji mobilného telefónu. Viď tiež 
príručka pre mobilný telefón.

Hovory s niekoľkými účast-
níkmi

Všeobecne

Prijatie hovoru počas iného ho- 
voru

"Accept"

Uskutočnenie druhého hovoru

Prepínanie medzi dvomi hovormi

Nastavenie konferencie

Hands-free systém

Všeobecne

Z mobilného telefónu na systém 
hands-free
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V hovoroch vykonávaných cez 
hands-free systém je tiež možné po-
kračovať na mobilnom telefóne, 
v závislosti na mobilnom telefóne.
Postupujte podľa inštrukcií na disp-
leji mobilného telefónu. Viď tiež prí-
ručka pre mobilný telefón.

Kontakty je možné vytvoriť a editovať. 
Okrem toho sú kontakty prenášané 
z mobilného telefónu a zobrazené. 
Fotografie kontaktov je možné zo-
braziť, ak mobilný telefón túto funk-
ciu podporuje.

1 "Communication"

2 "Contacts"
Kontakty sú uvedené v abecednom po-
radí.
V závislosti na počte kontaktov sú k dis-
pozícii funkcie vyhľadávanie kontaktov 
a rýchle vyhľadávanie.

Ak je viac ako 30 kontaktov, je k dis-
pozícii funkcia vyhľadávania kontak-
tov.
1  "Search"
2 Zadajte písmená.
Výsledky hľadania sú zobrazené na pra-
vej strane.

3 Nakloňte ovládač doprava.

4 Zvoľte kontakt, aby ste ho zobra-
zili.

Ak je viac ako 30 kontaktov, je k dis-
pozícii funkcia rýchleho hľadania. 
Písmená, pre ktoré je záznam k dis-
pozícii, sa zobrazia v abecednom 
poradí pozdĺž ľavej strany ovláda-
cieho displeja.
1 Otočte ovládač rýchlo doľava 

alebo doprava.
Všetky písmená, pre ktoré je kontakt 
k dispozícii, sa zobrazujú vľavo.
2 Zvoľte začiatočné písmeno po-

žadovaného kontaktu.
Zobrazí sa prvý záznam zvoleného pís-
mena.

Môže byť uložený domovský kon-
takt. Ten je prvou položkou vo va-
šom zozname kontaktov.
1 "Home contact (empty)"

2 Vyplňte požadované políčka.

3 "Save contact in the vehicle"

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Save contact in the vehicle"
Kópia kontaktu z mobilného telefónu je 
uložená vo vozidle.

Zo systému hands-free na mobilný 
telefón

Kontakty

Všeobecne

Zobrazenie všetkých kontaktov

Hľadanie kontaktu

Rýchle hľadanie v zoznamoch

Uloženie domovského kontaktu

Uloženie kontaktu vo vozidle
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V závislosti na vybavení sú k dispo-
zícii nasledujúce funkcie pre vyhľa-
danie kontaktu:
  Zahájenie navigácie trasy.
  Volanie kontaktu.
  Nový e-mail.

Kontakt uložený vo vozidle môže 
byť vymazaný. Nie je možné vyma-
zať kontakty prenesené z mobilného 
telefónu.
1 Zvýraznite požadovaný kontakt.
2  Stlačte toto tlačidlo.
3 "Delete contact"

Všetky kontakty uložený vo vozidle 
budú vymazané. Kontakty prenese-
né z mobilného telefónu nebudú vy-
mazané.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Delete all contacts in the vehicle"
3 "OK"

Prípadne, "Clear fields"

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "New contact"
3 Vyplňte požadované políčka.
4 "Save contact in the vehicle"

Je možné zvoliť, či sú kontakty pre-
nesené z mobilného telefónu, a ak 
áno, z ktorého mobilného telefónu.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Select sources for contacts"

3 Zvoľte požadovaný mobilný tele-
fón.

Názvy kontaktov môžu byť zobraze-
né v rôznom poradí. V závislosti na 
tom, ako boli kontakty uložené 
v mobilnom telefóne, sa poradie zo-
radenia kontaktov môže líšiť od vy-
braného zoradenia.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Sort contacts"

3 "Surname" alebo "First name"

Ak je vozidlo vybavené navigačným 
systémom, kontakt môže byť použi-
tý ako cieľ.
1 Zvoľte požadovaný kontakt.

2 Zvoľte adresu.

3 "Check address" alebo "Search 
for address online"

4 Ak je to nutné, opravte záznamy.

5 "Start route guidance"

Adresa môže byť prijatá do navigá-
cie trasy.

Doplnkové funkcie

Vymazanie kontaktu

Vymazanie všetkých kontaktov vo 
vozidle

Nový kontakt

Voľba zdrojov

Zoradenie kontaktov

Overenie adresy ako cieľa



60 3-1. KOMUNIKÁCIA

Supra_Navi_sk-gb

Ak dôjde ku zmene kontaktu, ktorý 
bol prenesený z mobilného telefónu, 
pri ukladaní sa vo vozidle vytvorí kó-
pia záznamu.
Záznamy kontaktu s rovnakými ná-
zvami sú zlúčené do jedného kon-
taktu.
1 Zvoľte požadovaný kontakt.
2 "Edit contact"
3 Zmeňte požadovaný záznam 

alebo pridajte záznam.
4 "Save contact in the vehicle"

Fotografie uložené ku kontaktu sú 
uložené vo vozidle, keď je mobilný 
telefón prepojený s vozidlom.
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 "Settings"
5 "Contact pictures"
6 Stlačte ovládač.

Pripojený smartfón je možné ovlá-
dať pomocou hlasových povelov.
Aby ste ho ovládali, aktivujte ovlá-
danie hlasom na smartfóne.

Ak je aktivácia úspešná, na ovláda-
com displeji sa zobrazí symbol ale-
bo potvrdenie.

V závislosti na mobilnom telefóne 
sa nasledujúci obsah prenesie 
z mobilného telefónu do vozidla:
 Kontakty, viď strana 58.
 Správy SMS, viď strana 60.
 E-maily, viď strana 62.
 Záznamy v kalendári, udalosti, 

viď strana 63.
 Úlohy, viď strana 64.
 Poznámky, viď strana 65.
Prenos údajov môže trvať niekoľko 
sekúnd.
Niektoré funkcie môže byť nutné po-
voliť poskytovateľom mobilného tele-
fónu alebo poskytovateľom služieb.
Informácie o mobilných zariadeniach 
kompatibilných s vozidlom sú do-
stupné u servisného partnera výrob-
cu alebo u iného kvalifikovaného 
servisného partnera alebo v odbor-
nom servise.

1 "Communication"

2 "Messaging"

Informácie o správach, viď strana 
72.

Editácia kontaktov

Zobrazenie fotografií kontaktov

Ovládanie hlasom

Tlačidlo 
na 

volante.
Funkcia

Stlačte tlačidlo na najmenej 
3 sekundy. Ovládanie hlasom 
v smartfóne je aktivované.

Doplnkové funkcie

Všeobecne

Správy SMS

Zobrazenie všetkých SMS správ
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Symbol signalizuje stav správy SMS.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Filter messages"

3 Zvoľte požadované nastavenie.

Je možné zvoliť, či sú správy SMS 
prenesené z mobilného telefónu, 
a ak áno, z ktorého mobilného tele-
fónu.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Select sources for messages"

3 Zvoľte požadovaný mobilný tele-
fón.

Úplne vymaže konverzáciu s kon-
taktom.
1 Zvýraznite požadovanú správu 

SMS.

2  Stlačte toto tlačidlo.

3 "Delete text message thread"

4 "Yes"

Zvoľte požadovanú SMS alebo kon-
verzáciu. Zobrazí sa konverzácia 
s týmto kontaktom.

1 Zvoľte požadovanú správu SMS.
2  "Reply"
Príjemca správy SMS je zadaný auto-
maticky.

 "Forward"
"To:" Zadajte číslo alebo kontakt. Prípad-
ne nakloňte ovládač doprava, aby ste 
zvolili kontakt zo zoznamu výsledkov.
3 "From:"
Prípadne zvoľte mobilný telefón, z ktoré-
ho je správa SMS odosielaná.
4 "Text:"
Rozpoznávanie textu, viď strana 66.
5 "Send"

1 "Communication"
2 "Messaging"
3  "Compose text message"
4 "To:" Zadajte číslo alebo kontakt. 

Prípadne nakloňte ovládač do-
prava, aby ste zvolili kontakt zo 
zoznamu výsledkov.

5 "From:" Prípadne zvoľte mobilný 
telefón, z ktorého je správa SMS 
odosielaná.

6 "Text:" Rozpoznávanie textu, viď 
strana 66.

7 "Send"
Zrušenie: "Delete all contents"

Stav

Symbol Význam

Prečítaná správa SMS.

Neprečítaná správa SMS.

Filtrovanie zoznamu správ

Voľba zdrojov

Vymazanie konverzácie

Zobrazenie všetkých SMS správ

Odpoveď alebo preposlanie správ 
SMS

Nová správa SMS
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Pre zvolenú správu SMS alebo kon-
verzáciu sú dostupné nasledujúce 
funkcie:

  "Call sender"

  "Add to contacts" alebo "Show 
sender"

  "Forward", viď strana 61.

  "Reply", viď strana 61.

  "Delete"

  Prečítanie obsahu, viď strana 
66.

 "Use data", viď strana 67.

1 "Communication"

2 "Email"

Je možné zvoliť, či sú e-maily pre-
nesené z mobilného telefónu, a ak 
áno, z ktorého mobilného telefónu 
a prípadne z ktorých užívateľských 
účtov.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Select account"

3 Zvoľte požadované účty.

Symbol označuje stav e-mailu.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Filter emails"

3 Zvoľte požadované nastavenie.

1 Zvoľte požadovaný e-mail.

2  Stlačte toto tlačidlo.

3 "Delete email"

4 "OK"

Ak má e-mail niekoľko príjemcov, 
môžu byť zobrazení a ich údaje 
môžu byť použité pre ďalšie funkcie.
1 Zvoľte požadovaný e-mail.

2  Stlačte toto tlačidlo.

3 "Show all recipients"

1 "Communication"

2 "Email"

3  "Compose email"

Doplnkové funkcie

E-mail

Zobrazenie všetkých e-mailov

Voľba účtu

Stav

Symbol Význam

Prečítaný e-mail.

Neprečítaný e-mail.

Filtrovanie e-mailov

Vymazanie e-mailu

Zobrazenie všetkých príjemcov

Nový e-mail
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4 "To:"
Zadajte e-mailovú adresu alebo kontakt. 
Prípadne nakloňte ovládač doprava, aby 
ste zvolili kontakt zo zoznamu kontaktov.
5 "From:"
Prípadne zvoľte účet, z ktorého má byť 
e-mail odoslaný.
6 "Subject:"
Rozpoznávanie textu, viď strana 66.
7 "Text:"
Rozpoznávanie textu, viď strana 66.
8 "Send"

Zrušenie: "Delete all contents"

1 Zvoľte požadovaný e-mail.

2  "Reply"

  "Reply"
Príjemca e-mailu je zadaný automaticky.

  "Reply to all"
Všetci príjemci e-mailu sú zadaní auto-
maticky.

  "Forward"

Zadajte e-mailovú adresu alebo kontakt. 
Prípadne nakloňte ovládač doprava, aby 
ste zvolili kontakt zo zoznamu kontaktov.

3 "To:"
Zadajte e-mailovú adresu alebo kontakt. 
Ak je to nutné, nakloňte ovládač dopra-
va, aby ste zvolili kontakt zo zoznamu 
výsledkov.
4 "From:"
Prípadne zvoľte mobilný telefón alebo 
užívateľský účet, z ktorého má byť 
e-mail odoslaný.

5 Prípadne, "Subject:"
Rozpoznávanie textu, viď strana 66.
6 "Text:"
Rozpoznávanie textu, viď strana 66.
7 "Send"

Pre zvolený e-mail sú dostupné na-
sledujúce funkcie:

  "Read out", viď strana 66.

  "Reply", viď strana 63.

  "Add to contacts" alebo "Show 
sender"

  "Mark as unread"

  "Delete email"

1 "Communication"

2 "Calendar"
Zobrazia sa údaje aktuálneho týždňa.
Pre zobrazenie iných dňov v kalen-
dári:
 "Show previous week"
 "Show next week"

Zvoľte kalendárny deň.
Zobrazí sa prehľad mesiaca. Kalen-
dárne dni s udalosťami sú označené.

Odpoveď alebo preposlanie 
e-mailu

Doplnkové funkcie

Calendar

Zobrazenie kalendára

Zobrazenie kalendárneho mesiaca
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1  Stlačte toto tlačidlo.
2 "Change to today"

Je možné zvoliť, či sú udalosti pre-
nesené z mobilného telefónu, a ak 
áno, z ktorého mobilného telefónu.
1  Stlačte toto tlačidlo.
2 "Select source"
3 Zvoľte požadovaný mobilný tele-

fón.

1  Stlačte toto tlačidlo.
2 "Activate reminders"
Upozornenia sa zobrazia v správach 
a stavovom poli, viď Príručka pre užíva-
teľa vozidla.

1 Zvoľte požadovaný kalendárny 
záznam.

2  "Deactivate reminders"

Aktualizácia údajov, viď strana 67.

V závislosti na vybavení sú k dispo-
zícii nasledujúce funkcie pre zvole-
nú udalosť:
  Prečítanie obsahu, viď strana 

66.
 Zahájenie navigácie trasy.
 "Use details", viď strana 67.

1 "Communication"
2 "Tasks"
Zobrazia sa všetky úlohy.

1 "Sorted by"
2 Zvoľte požadované nastavenie.

1  Stlačte toto tlačidlo.
2 "Activate reminders"
Upozornenia sa zobrazia v správach 
a stavovom poli, viď Príručka pre užíva-
teľa vozidla.

Aktualizácia údajov, viď strana 67.

Je možné zvoliť, či sú úlohy prene-
sené z mobilného telefónu, a ak 
áno, z ktorého mobilného telefónu.
1  Stlačte toto tlačidlo.
2 "Select source"
3 Zvoľte požadovaný mobilný tele-

fón.

Pre zvolenú úlohu sú dostupné na-
sledujúce funkcie:
  Prečítanie obsahu, viď strana 

66.
 "Use data", viď strana 67.

Prepnutie na aktuálny deň

Voľba zdrojov

Aktivácia upozornení

Deaktivácia upozornení

Aktualizácia kalendára

Doplnkové funkcie

Úlohy

Zobrazenie úloh

Zoradenie úloh

Aktivácia upozornení

Aktualizácia úloh

Voľba zdrojov

Doplnkové funkcie
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1 "Communication"

2 "Memos"
Zobrazia sa hlasové poznámky a texto-
vé poznámky.

Aby ste mohli exportovať hlasové 
poznámky cez zásuvku USB, musí 
byť k zásuvke USB pripojené kom-
patibilné zariadenie.
Export prepíše hlasové poznámky, 
ktoré sú už v zariadení USB.
 Kompatibilné zariadenia: Pamä-

ťové zariadenia USB, napríklad 
USB flash disky alebo prehráva-
če MP3 so zásuvkou USB.

 Nekompatibilná zariadenia: USB 
pevné disky, USB rozbočovače, 
USB čítačky pamäťových kariet 
s viacerými štrbinami, Apple iPod/ 
iPhone.

 Súborové systémy: Sú podporo-
vané aktuálne súborové systémy 
pre USB zariadenia. Je odporú-
čaný formát FAT32.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Export all memos (USB)"

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Delete all voice memos"

3 "OK"

1  "New voice memo"

2  "Start recording"/"Resume 
recording"

3  "Pause recording"

4 "Save"
Hlasová poznámka sa zobrazí v zozna-
me hlasových poznámok.
Zrušenie: "Cancel"

Zvoľte požadovanú poznámku.

Pre zvolenú hlasové poznámku sú 
dostupné nasledujúce funkcie:

  "Email with voice memo", viď 
strana 62.

  "Export (USB)", viď strana 65.

  "Delete"

  "Play", viď strana 67.

Aktualizácia údajov, viď strana 67.

Poznámky

Zobrazenie všetkých poznámok

Export všetkých hlasových pozná-
mok

Vymazanie všetkých hlasových 
poznámok

Nová hlasová poznámka

Zobrazenie poznámky

Doplnkové funkcie

Aktualizácia poznámok



66 3-1. KOMUNIKÁCIA

Supra_Navi_sk-gb

Ponuka závisí na vybavení vozidla 
a danom štáte.

Hovorené slová sú rozpoznané roz-
poznávaním hlasu a prevedené na 
text. Text je možné podľa potreby 
opraviť a pridať. Text je možné pou-
žiť ako predmet alebo obsah e-mai-
lov alebo správ SMS. Pre jeho 
použitie sú údaje posielané cez ši-
frované spojenie poskytovateľovi 
služieb a tam uložené lokálne.

Mobilný telefón musí túto funkciu 
podporovať.
Je aktivovaná nasledujúca funkcia: 
"Server speech recognition"

1  Zvoľte požadovaný jazyk.
2  Zvoľte tento symbol, aby ste 

zahájili nahrávanie.
3  Zvoľte tento symbol, aby ste 

zastavili nahrávanie.

4  "Confirm text"

5  "Delete last dictation"
  "Delete all"
  "Read out full text"
  "Read out last dictation"

■ Podstata
Názvy kontaktov na pripojenom mo-
bilnom telefóne sú prenesené do 
systému rozpoznávania hlasu. To 
zlepšuje rozpoznávanie názvov 
kontaktov, keď sú prevedené na 
text. Pre jeho použitie sú údaje po-
sielané cez šifrované spojenie po-
skytovateľovi služieb a tam uložené 
lokálne.

■ Aktivácia/deaktivácia funkcie
Táto funkcia môže byť zapnutá ale-
bo vypnutá pre každý mobilný tele-
fón.
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 Zvoľte požadované zariadenie.

5 "Upload of contact names for 
dictation function"

SMS, e-maily, úlohy, textové po-
známky a záznamy kalendára môžu 
byť prečítané.

  "Play"

  "Pause"

  "Next section"/"Next element"

  "Previous section"/"Previous 
element"

 Nakloňte ovládač doľava pre 
ukončenie.

Rozpoznávanie textu/funkcia 
diktovania

Všeobecne

Podstata

Prevádzkové požiadavky

Záznam textov

Zlepšenie rozpoznávania hlasu 
a názvov kontaktov

Čítanie
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Je možné prehrávať hlasové po-
známky.

  "Play"

  "Pause"

  "Fast forward"

  "Fast reverse"

Poznámky, úlohy a udalosti v kalen-
dári je možné aktualizovať.
1 "Communication"

2 Zvoľte požadované nastavenie:
 "Calendar"
 "Tasks"
 "Memos"

3  Stlačte toto tlačidlo.

4 "Update data"

Telefónne čísla, e-mailové adresy 
v kalendári, správa SMS apod. 
Môžu byť ďalej využívané.
Keď je vozidlo v pohybe:
1 Zvoľte požadovanú položku, na-

príklad správu SMS.

2 "Use data"

3 Zobrazia sa všetky údaje, ktoré 
môžu byť použité.

4 Zvoľte požadovanú položku, na-
príklad telefónne číslo.

5 Nakloňte ovládač doprava.

Zobrazia sa všetky dostupné možnosti.
 "Compose email"
 "Compose text message"
 "Add to contact"
 "Save as contact"
 "Call number"

6 Zvoľte požadované nastavenie.

Položky môžu byť zvolené individu-
álne, keď vozidlo stojí. Zobrazia sa 
dostupné možnosti.

Menu je možné upraviť napríklad 
tak, že z ponuky odstránite položky 
pre používané funkcie.
1 "Communication"
2 "Personalise menu"
3 Zvoľte požadované nastavenie.
4 Nakloňte ovládač doľava.

Bezdrôtová nabíjacia stanica umož-
ňuje bezdrôtové vykonávanie nasle-
dujúcich funkcií:
 Nabíjanie batérie mobilného tele-

fónu s funkciou Qi a ďalších mobil-
ných zariadení, ktoré podporujú 
štandard Qi.

 Pripojenie mobilného telefónu 
k externej anténe.

To zaisťuje lepší príjem v sieti a konzis-
tentnú kvalitu reprodukcie, v závislosti 
na zemi.

Prehrávanie

Aktualizácia údajov

Používanie údajov

Prispôsobenie menu

Bezdrôtový nabíjací dok

Podstata
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Pri vkladaní mobilného telefónu sa 
uistite, že medzi ním a bezdrôtovou 
nabíjacou stanicou nie sú žiadne 
predmety.
Počas nabíjania sa môže povrch sta-
nice a mobilného telefónu zahriať. 
Pri vyšších teplotách môže byť zní-
žený nabíjací prúd pre mobilný tele-
fón; vo výnimočných prípadoch je 
proces nabíjania dočasne prerušený. 
Dodržujte pokyny uvedené v návode 
na obsluhu mobilného telefónu.

 Ak je vozidlo vybavené indikáto-
rom nabíjania, na ovládacom disple-
ji sa zobrazí, či sa mobilný telefón 
kompatibilný s Qi dobíja.

 Mobilný telefón musí podporovať 
a byť kompatibilný s požadova-
ným štandardom Qi.

Ak mobilný telefón nepodporuje štan-
dard Qi, je možné mobilný telefón nabí-
jať pomocou špeciálnej nabíjacej 
podložky kompatibilnej s Qi.

 Je zapnuté zapaľovanie alebo 
pohotovostný stav.

 Majte na pamäti maximálne roz-
mery mobilného telefónu.

 Používajte iba ochranné obaly 
a kryty do maximálnej hrúbky 
2 mm. Inak môže dôjsť k naruše-
niu funkcie nabíjania.

 Nabíjacia priehradka: mobilný te-
lefón, ktorý sa má nabíjať, je 
umiestnený uprostred stanice.

Bezdrôtová nabíjacia stanica je 
umiestnená vpredu v strednej kon-
zole.
Mobilný telefón nesmie prekročiť 
maximálnu veľkosť, približne 
154,5 x 80 x 18 mm.

Všeobecne

Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE
●Dok je určený pre mobilné telefóny 

do určitej veľkosti. Nadmerná sila pri 
vkladaní mobilného telefónu môže 
poškodiť dok alebo mobilný telefón. 
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia 
majetku. Dodržujte maximálne roz-
mery mobilného telefónu. Netlačte 
mobilné telefóny do doku silou.

VÝSTRAHA
●Pri nabíjaní zariadenia kompatibilné-

ho s Qi v bezdrôtovom nabíjacom 
doku môžu byť akékoľvek kovové 
predmety umiestnené medzi zaria-
dením a dokom veľmi horúce. Ak sú 
medzi prístrojom a dokovacou stani-
cou umiestnené čipové karty, pamäťo-
vé karty alebo karty s magnetickými 
prúžkami, môže to zhoršiť funkciu 
kariet. Hrozí nebezpečenstvo pora-
nenia a zničenia majetku. Pri nabíja-
ní mobilných zariadení sa uistite, že 
medzi zariadením a dokom nie sú 
žiadne objekty.

Prevádzkové požiadavky

Nabíjacia priehradka

Všeobecne
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1 LED
2 Oblasť uloženia

1 Umiestnite mobilný telefón do 
stredu priehradky tak, aby displej 
smeroval hore.

1 Vyberte mobilný telefón

Ak je vozidlo vybavené funkciou 
upozornenia pri zabudnutiu, môže 
byť vydané upozornenie, ak bol mo-
bilný telefón s funkciou Qi ponecha-
ný v bezdrôtovej nabíjacej stanici pri 
opustení vozidla.
Upozornenie pri zabudnutí sa zo-
brazí na prístrojovej doske.

Pomocou Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Wireless charging tray"

4 "Forgotten mobile device alert"

Ak je mobilný telefón alebo interiér 
vozidla vystavený nadmerne vyso-
kým teplotám, môže byť nabíjanie 
mobilného telefónu obmedzené 
a funkcia nemusí ďalej fungovať.

Prehľad

Vloženie mobilného telefónu

Vybratie mobilného telefónu

Upozornenie pri zabudnutí

Všeobecne

2

1

Aktivácia

LED displeje

Farba Význam

Modrá

Mobilný telefón sa nabíja.
V závislosti na modele a vo-
zidle, modrá LED ďalej ne-
svieti, akonáhle je vložený 
mobilný telefón kompatibilný 
s Qi úplne nabitý.

Oran-
žová

Mobilný telefón sa nenabíja.
Mobilný telefón je pravdepo-
dobne vystavený nadmerne 
vysokým teplotám, alebo 
môžu byť v nabíjacej stanici 
cudzie telesá.

Čer-
vená

Mobilný telefón sa nenabíja.
Kontaktujte ktoréhokoľvek au-
torizovaného predajcu alebo 
servis Toyota, alebo ktorýkoľ-
vek spoľahlivý servis.

Obmedzenia systému
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Táto kapitola popisuje všetko štan-
dardné, špecifické pre daný štát 
a voliteľné vybavenie pre modelové 
rady. Môže preto popisovať vybave-
nie a funkcie, ktoré nie sú inštalova-
né vo vašom vozidle, napríklad 
z dôvodu špeciálneho vybavenia 
alebo špecifikáciu pre daný štát. To 
sa vzťahuje tiež na funkcie a systé-
my týkajúce sa bezpečnosti. Dodr-
žujte príslušné zákony a predpisy, 
keď používate príslušné funkcie 
a systémy.

Pre použitie tu popísaných služieb 
a aplikácií sú vyžadované vzdiale-
ná údržba, automatické tiesňové vo-
lanie alebo funkcie služby Toyota 
Supra Connect Services.
Obsah a rozsah dostupných služieb 
sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. 
Je preto možné, že niektoré služby 
a aplikácie popísané v tejto Príručke 
pre užívateľa nemusia by ponúkané, 
alebo nemusia byť k dispozícii v štá-
te registrácie vozidla.
Služby a aplikácie môžu byť poskyt-
nuté nasledujúcimi spôsobmi:
 V rozsahu objednávky vozidla; 

napríklad ako zvláštna výbava.
 Pomocou užívateľskej stránky na 

internete.
Podrobnosti o obsahu a rozsahu 
Toyota Supra Connect je možné zís-
kať u ktoréhokoľvek autorizované-
ho predajcu alebo v servise Toyota, 
alebo v ktoromkoľvek spoľahlivom 
servise.

Služby a aplikácie

Vybavenie vozidla

Všeobecne

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA
●Ovládanie integrovaných informač-

ných systémov a komunikačných za-
riadení počas jazdy môže odvrátiť 
pozornosť od premávky. Mohli by ste 
stratiť kontrolu nad vozidlom. Hrozí 
nebezpečenstvo nehôd. Tieto systé-
my alebo zariadenia prevádzkujte 
iba vtedy, ak to dovoľuje dopravná 
situácia. V prípade potreby zastavte 
a ovládajte systémy alebo zariade-
nia na stojacom vozidle.
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Vzdialené údržby sú služby, ktoré 
pomáhajú udržať vozidlo pojazdné.

Ponuka závisí na vybavení vozidla 
a danom štáte.
Pre viac informácií o dostupných 
službách výrobca vozidla odporúča 
kontaktovať autorizovaného predaj-
cu alebo servis Toyota, alebo ktorý-
koľvek spoľahlivý servis.
Vzdialené údržby môžu obsahovať 
nasledujúce služby:
 Strážca akumulátora, viď strana 

71.
 Cestná asistencia, viď Príručka 

pre užívateľa vozidla.

 Je aktivovaná zmluva Toyota 
Supra Connect.

 Mobilný príjem.
 Je zapnuté zapaľovanie alebo 

pohotovostný stav.

Ak stav akumulátora klesne pod ur-
čitú úroveň, spoločnosť Toyota vás 
bude informovať priamo, alebo v de-
finovaných prípadoch pri budúcom 
naštartovaní vozidla.

Strážca akumulátora je k dispozícii 
v určitých štátoch a za nasledujú-
cich podmienok:
 Sú splnené určité technické po-

žiadavky.
 Aktívna zmluva Toyota Supra 

Connect.
 Vybavenie s automatickým ties-

ňovým volaním alebo so služba-
mi Toyota Supra Connect.

 Aby ste mohli prijímať informácie 
zo strážcu akumulátora, musia 
byť vaše kontaktné údaje uložené 
na užívateľských stránkach.

Zaháji sa manuálna aktualizácia 
všetkých služieb dostupných vo vo-
zidle.

1 "Connected Serv."
2  Stlačte toto tlačidlo.
3 "Update Toyota Supra Services"

Informácie o všetkých aspektoch 
vášho vozidla získate od zákaznic-
kej podpory.

Vzdialená údržba

Podstata

Všeobecne

Požiadavky

Strážca akumulátora

Podstata

Všeobecne

Aktualizácia Toyota Supra 
Services

Podstata

Aktualizačné služby

Zákaznícka podpora

Podstata
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 Služby Toyota Supra Connect sú 
k dispozícii u ktoréhokoľvek auto-
rizovaného predajcu alebo v servi-
se Toyota, alebo v ktoromkoľvek 
spoľahlivom servise, alebo môžu 
byť zakúpené na užívateľskej we-
bovej stránke.

 Musí byť zaručený príjem mobil-
ného telefónu.

 U niektorých služieb, napríklad 
informácií o aktuálnej polohe, 
musí byť vozidlo schopné určiť 
vašu aktuálnu polohu.

 Na ovládacom displeji je nastave-
né správny dátum, viď Príručka 
pre užívateľa vozidla.

Pre vozidlá, ktoré spĺňajú určité 
technické požiadavky, je možné do-
datočne objednať rôzne služby.

Rozsah sa líši podľa daného štátu.

Zobrazia sa správy z Concierge 
Service a z My Info.
Informácie o správach SMS z mobil-
ného telefónu, viď strana 60.

1 "Connected Serv." alebo "Com-
munication"

2 "Messages"
Zobrazia sa posledné správy.

Symbol signalizuje stav správy.

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 "Filter messages"

3 Zvoľte požadované nastavenie.

1 "Filter"

2 Zvoľte požadované nastavenie.

Toyota Supra Connect

Prevádzkové požiadavky

Obchod Toyota Supra Con-
nect

Podstata

Všeobecne

Správy

Všeobecne

Zobrazenie správ

Stav

Symbol Význam

Prečítaná správa.

Neprečítaná správa.

Filtrovanie zoznamu správ podľa 
stavu správy

Filtrovanie zoznamu správ podľa 
typu správy



73

3

3-1. KOMUNIKÁCIA

KO
M

U
N

IKÁC
IA

Supra_Navi_sk-gb

1  Stlačte toto tlačidlo.

2 Vymazanie zvolenej správy: "De-
lete message"

Vymazanie všetkých správ: "Delete all 
messages"

V závislosti na vybavení sú k dispo-
zícii nasledujúce funkcie pre zvole-
nú správu, z Concierge Service 
alebo z My Info.

  Voľba mesta pre zahájenie na-
vigácie trasy.

 Voľba telefónneho čísla pre jeho 
vytočenie.

Správy z My Info/Service Info môžu 
prichádzať z užívateľskej stránky 
alebo byť odoslané zvolenými part-
nermi.

Služby Toyota Supra Connect vám 
ponúkajú aplikácie a ďalšie funkcie, 
ktoré vám umožnia zobrazovať in-
formácie, napríklad počasie a sprá-
vy, na ovládacom displeji.

1 "Connected Serv."

2 Zvoľte požadované aplikácie.

 Správy My Info, viď strana 72.

V závislosti na verzii výbavy:
 Import jázd, viď strana 13.
 Informácie o bodoch záujmu, viď 

strana 8.

Pre zobrazenie osobných údajov, 
napríklad e-maily, je vyžadované 
prihlásenie.
Táto funkcia je závislá na štáte.
1 "Connected Serv."

2  Stlačte toto tlačidlo.

3 "Login"

4 "User:"
Zadajte užívateľské meno Toyota Supra 
Connect.
5 "Password:"
Zadajte heslo Toyota Supra Connect.
6 "OK"

Vymazanie správy

Doplnkové funkcie

My Info/Service Info

Všeobecne

Aplikácie vo vozidle

Podstata

Zobrazenie servisných aplikácií 
Toyota Supra Connect

Správy

Navigácia

Prihlásenie
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Menu je možné upraviť napríklad 
tak, že z ponuky odstránite položky 
pre používané funkcie.
1 "Connected Serv."

2 "Personalise menu"

3 Zvoľte požadované nastavenie.

4 Nakloňte ovládač doľava.

Concierge Service poskytuje infor-
mácie o hoteloch, reštauráciách atď., 
a môže odoslať do vozidla SMS 
s požadovanými informáciami. Tiež 
adresy môžu byť odoslané priamo 
do navigačného systému. Pre tento 
účel je vykonané hlasové spojenie 
s Concierge Service.

1 "Connected Serv."

2 "Concierge Services"

Je vykonané hlasové spojenie 
s Concierge Service

Vzdialené služby umožňujú ovláda-
nie niektorých funkcií vozidla na diaľ-
ku prostredníctvom Toyota Supra 
Connect. Aplikácia môže byť použi-
tá napríklad pre zamykanie a odo-
mykanie vozidla.
V závislosti na vozidle sú k dispozí-
cii ďalšie funkcie.

Vozidlo je ovládané cez aplikáciu 
Toyota Supra Connect, ktorú je 
možné získať pre iOS z Apple App 
Store.
Pre použitie vzdialených služieb 
musia byť tieto služby aktivované na 
užívateľskej stránke alebo v apliká-
cii Toyota Supra Connect ako jedno-
razový postup. Je vyžadovaná 
aktívna zmluva Toyota Supra Con-
nect.

Prispôsobenie menu

Concierge Service

Podstata

Zahájenie Concierge Service

Vzdialené služby

Podstata

Všeobecne
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Funkcia CarPlay umožňuje vykoná-
vať niektoré funkcie kompatibilného 
Apple iPhone pomocou hlasového 
ovládania Siri a pomocou Toyota 
Supra Command.

V závislosti na danom štáte nemusí 
byť CarPlay k dispozícii.. Pre podrob-
nejšie informácie kontaktujte ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu 
alebo servis Toyota, alebo ktorýkoľ-
vek spoľahlivý servis.
CarPlay a súvisiace aplikácie sú po-
skytované pomocou iPhone. Rozsah 
a obsah závisí na výrobcovi zaria-
denia a môže sa líšiť v závislosti na 
danom štáte.
Pre iPhone pripojený cez CarPlay 
platia nasledujúce obmedzenia:
 Nie každá aplikácia inštalovaná 

na iPhone môže byť ovládaná 
cez CarPlay.

 Telefonovanie je možné iba pro-
stredníctvom CarPlay.

 iPhone nie je možné registrovať 
ako ďalší telefón.

 Záznamy v telefónnom zozname 
nie sú prenesené do vozidla.

 K vozidlu je možné pripojiť iba je-
den ďalší telefón.

 Pri použití CarPlay môžu vznik-
núť náklady za používanie mobil-
ného telefónu. Tieto náklady nie 
sú súčasťou voliteľného vybave-
nia vozidla.

iPhone je prepojený s vozidlom, viď 
Príručka pre užívateľa vozidla.

CarPlay je možné zvoliť pomocou 
nasledujúcich menu:
 "Apple CarPlay"
Zobrazí sa menu CarPlay.

 "Media/Radio"
"Now playing in Apple CarPlay"
Otvorí sa hudobná aplikácia iPhone.

 "Navigation"
"Maps in Apple CarPlay"
Otvorí sa navigačná aplikácia iPhone.

 "Communication"
"Phone in Apple CarPlay"
Otvorí sa telefónna aplikácia iPhone.

Príprava Apple CarPlay

Podstata

Všeobecne

Prevádzkové požiadavky

Voľba CarPlay
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CarPlay je možné ovládať pomocou 
Toyota Supra Command a hlaso-
vých povelov.
Pomocou hlasu:

1  Stlačte toto tlačidlo na vo-
lante, až bude na iPhone aktivo-
vané hlasové ovládanie Siri.

2 Vyslovte príkazy rozpoznané po-
mocou iPhone.

1  Stlačte toto tlačidlo na vo-
lante, až bude na iPhone aktivo-
vané hlasové ovládanie Siri.

2 Vyslovte príkazy rozpoznané po-
mocou iPhone.

1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 Zvoľte iPhone s funkciou CarPlay.

5 "Toyota Supra Command"
Zvoľte túto položku, aby ste CarPlay vy-
pli. iPhone zostane pripojený ako smart-
fón.
"Apple CarPlay"
Zvoľte túto položku, aby ste CarPlay 
zapli.

Cieľ aktívnej navigácie CarPlay je 
možné preniesť do navigácie. Navi-
gácia trasy je prevzatá navigáciou 
a navigácia CarPlay sa ukončí.
Prenos späť do CarPlay nie je 
možný.

Ovládanie CarPlay

Zapnutie/vypnutie CarPlay

Navigácia CarPlay
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Aplikácia Toyota Supra Connect po-
skytuje služby a aplikácie založené 
na mobilite.

Informácie o inštalácii aplikácie 
Toyota Supra Connect a jej obsahu, 
ako aj informácie o užívateľských 
webových stránkach nájdete tu.
Aplikácia Toyota Supra Connect 
musí byť inštalovaná na smartfóne, 
ktorý chcete používať. Proces inšta-
lácie sa bude líšiť v závislosti na 
smartfóne.
Aby ste využili všetky funkcie apliká-
cie Toyota Supra Connect, musíte 
sa pri spúšťaní zaregistrovať; musí-
te to urobiť iba raz. Proces registrá-
cie pre vás vytvorí osobný účet 
Toyota Supra Connect. Ak už máte 
účet Toyota Supra Connect, môžete 
v aplikácii Toyota Supra Connect 
použiť jeho prihlasovacie údaje.
Niektoré funkcie umožňujú komuni-
káciu s vozidlom, bez toho, aby ste 
museli byť vo vnútri alebo u vozidla. 
Tieto funkcie môžu byť vykonávané 
prostredníctvom aplikácie Toyota 
Supra Connect alebo užívateľskej 
webovej stránky Toyota Supra Con-
nect.

Aby bolo možné tieto funkcie použí-
vať, musí byť vozidlo prepojené 
s účtom Toyota Supra Connect; mu-
síte to urobiť iba raz. Vozidlo môže-
te pripojiť cez užívateľskú webovú 
stránku alebo cez aplikáciu. Je vy-
žadované tiež potvrdenie vo vozidle 
prostredníctvom Toyota Supra Com-
mand.

Aplikácia Toyota Supra 
Connect

Podstata

Všeobecne
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Všetko od A do Z

 A 

Adresa domova, navigácia ............. 7
Aktualizácia, mapa navigácie ....... 31
Aktualizácia máp ........................... 31
Alternatívne trasy .......................... 16
Aplikácie, Vzdialené služby .......... 74
Aplikácie vo vozidle ...................... 73
Audio .............................................. 43

 B 

Basy, nastavenie zvuku ................ 36
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu, viď 

Bezdrôtový nabíjací dok ............. 67
Bezdrôtový nabíjací dok pre  

smartfóny ..................................... 67
Bluetooth audio ............................. 47
Body záujmu, navigácia .................. 8

 C 

CarPlay, Ovládanie ........................ 75
Cesta, navigácia trasy so  

zastávkami ................................... 11
Concierge Service ......................... 74

 Č 

Čítanie............................................. 66

 D 

Delená obrazovka .......................... 25
Digitálne rádio DAB ....................... 40
Digitálne rádio DAB/DMB .............. 40
Digitálne rádio DMB ...................... 40
Dopravné informácie, navigácia .. 27
Dopravné informácie, rádio .......... 43
Dopravné informácie v reálnom čase 

RTTI .............................................. 28
Dynamická navigácia trasy........... 29

 E 

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

 F 

Funkcia diktovania ........................ 66

 G 

Gong, kompenzácia hlasitosti ...... 37
GPS navigácia, viď Navigačný  

systém ............................................ 4

 H 

Hands-free systém ........................ 57
Hlasové poznámky ........................ 65
Hovorené pokyny, navigácia ........ 19
Hudobná zbierka ............................ 44

 I 

Indukčné nabíjanie smartfónu, viď 
Bezdrôtový nabíjací dok ............. 67

Informácie o manévri, viď Informácie 
o navigovanej trase ..................... 20

Informácie o navigovanej trase,  
trasa .............................................. 20

Informácie o parkovaní na ulici .... 19
Informácie o parkovisku ............... 19
Interaktívna mapa, viď Funkcie  

v pohľade na mapu ..................... 21
iPod/iPhone .................................... 46

 J 

Jazdy, import .................................. 13
Jednotka Hands-free ..................... 57

 K 

Kalendár ......................................... 63
Kompenzácia hlasitosti................. 37
Konferencia, hovory s niekoľkými 

účastníkmi ................................... 57
Kontakty ......................................... 58
Krátke správy SMS,  

viď Krátke správy ........................ 60
Kritériá trasy, trasa ........................ 15
Križovatka, zadanie pre navigáciu ...5
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 M 

Magnet trasy, viď Zmena trasy ..... 18
Mobilný telefón .............................. 54
Mobilný telefón, ovládanie ............ 54
Mobilný telefón, ovládanie ............ 54

 N 

Nabíjací dok pre smartfóny,  
viď Bezdrôtový nabíjací dok ...... 67

Nastavenia, navigácia ................... 22
Navigácia, delená obrazovka........ 25
Navigácia trasy .............................. 14
Navigácia trasy so zastávkami,  

cesta ............................................. 11
Navigačné oznámenie,  

viď Hovorené pokyny.................. 19
Navigačný systém ........................... 4

 O 

Obchádzka úseku trasy ................ 17
Obchod, viď Obchod Toyota Supra 

Connect ........................................ 72
Obchod Toyota Supra Connect .... 72
Oblasti vyhýbania .......................... 23
Odporúčanie pre tankovaní .......... 17
Online alternatívne trasy............... 16
Ovládanie hlasom .......................... 60

 P 

Pauza, prehrávanie audia ............. 34
Pohľad na mapu, funkcie .............. 21
Pohľad so šípkou,  

delená obrazovka ........................ 25
Pomoc pri navigácii,  

viď Často pokladané otázky ....... 32
Posledné ciele.................................. 6
Posun, nastavenie zvuku .............. 36
Poznámky ....................................... 65
Predvolenie stanice ....................... 39
Prehrávanie audia, Bluetooth ....... 47

Prehrávanie audia, pauza ............. 34
Prehrávanie videa .......................... 51
Prepnutie zdroja audia .................. 35
Priebeh trasy, viď navigácia ......... 16
Priebežný cieľ, navigácia .............. 11
Priestorová multikanálová  

reprodukcia .................................. 36
Priestorový zvuk, multikanálová 

reprodukcia .................................. 36
Príprava Apple CarPlay, ovládanie ..75
Prvotné nastavenia, navigácia ..... 22

 R 

Rádio ............................................... 38
Rádio, nastavenie hlasitosti ......... 35
Rádio, nastavenie zvuku ............... 36
Rádio, ovládanie ............................ 34
Rádio, stlmenie .............................. 35
Rádio, viď Zmena zábavy ............. 35
Radio data system RDS ................ 38
RDS Radio data system ................ 38
Rozhranie USB audio .................... 46
Rozpoznávanie hlasu pomocou 

servera ......................................... 66
Rozpoznávanie textu ..................... 66
RTTI Dopravné informácie v reálnom 

čase .............................................. 28
Rýchle hľadanie ............................... 6

 S 

Screen Mirroring, video ................ 52
Servisné správy, viď Správy ......... 72
Služby, Vzdialené ........................... 74
Smart telefón, ovládanie ............... 54
Softwarové aplikácie, CarPlay...... 75
Speed Volume, kompenzácia  

hlasitosti ...................................... 37
Správy............................................. 72
Správy Concierge Service,  

viď Správy .................................... 72
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Správy Moje informácie,  
viď Správy .................................... 72

Sprostredkovanie, viď Hovory  
s niekoľkými účastníkmi ............ 57

Stanice AM/FM ............................... 38
Stanice AM/FM ............................... 38
Stanice FM/AM ............................... 38
Strážca akumulátora ..................... 71
Súradnice GPS, zadanie cieľa ...... 10

 Š 

Štandardné nastavenia,  
navigácia ...................................... 22

 T 

Telefón ............................................ 54
Telefón, ovládanie ......................... 54
Telefónna konferencia, viď  

Hovory s niekoľkými  
účastníkmi ................................... 57

Toyota Supra Connect .................. 72
TP, dopravné informácie ............... 43
Trasa, zmena .................................. 15

 U 

Udalosti, viď Kalendár .................. 63
Ulica, zadanie pre navigáciu........... 5
Úlohy ............................................... 64
Uložené stanice ............................. 42
Uloženie cieľa ako kontakt ........... 15
Uloženie staníc .............................. 39

 V 

Video, Screen Mirroring ................ 52
Voľba cieľa z kontaktov, navigácia ...9
Voľba štátu, navigácia ..................... 5
Výšky, nastavenie zvuku ............... 36
Vyváženie, nastavenie zvuku ....... 36
Vyvolanie mapy, navigácia ........... 13
Vzdialená údržba ........................... 71
Vzdialené služby, aplikácie ........... 74

 Z 

Zábava, ovládanie.......................... 34
Zadanie adresy, navigácia .............. 5
Zadanie cieľa ................................ 5, 7
Zadanie cieľa pomocou ovládania 

hlasom ............................................ 7
Zadanie cieľa použitím GPS  

súradníc ....................................... 10
Zákaznícka podpora ...................... 71
Zákaznícka podpora,  

viď Zákaznícka podpora ............. 71
Zastávka, navigácia ....................... 11
Zoznam hlásení, dopravné  

informácie .................................... 27
Zoznam informácií o navigovanej 

trase, delená obrazovka ............. 25
Zvuk ................................................ 36
Zvuk, priestorová multikanálová 

reprodukcia .................................. 36
Zvukový výstup ............................. 34
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