
 
Úvod 

Pro Vaši bezpečnost neovládejte zařízení a nesledujte filmy během 
řízení. Upravte si hlasitost tak, abyste slyšeli zvuky z venku. Před 
ovládáním zařízení si pozorně přečtěte manuál a dbejte jeho pokynů. I 
po přečtení ho mějte přístupný. 

V první řadě dbejte na svou vlastní bezpečnost. 
V případě problému během používání tohoto zařízení zastavte a 
zaparkujte vůz, než problém začnete řešit. 
Nenechte děti volně obsluhovat toto zařízení. 
Během používaní GPS navigace dbejte dopravních předpisů. 
Nepoužívejte zařízení, kde je zakázáno používat elektrická zařízení 
nebo manipulace sohněm, případně tam, kde je silný 
elektromagnetismus. 
Neautorizovaný servis nebo neodborný zásah opraváře je zakázán. 
Neinstalujte zařízení během zapnutého zapalování a zapnutého rádia. 
Je nebezpečné, aby někdo nepovolaný a nezkušený zařízení instaloval 
nebo opravoval. 
Neinstalujte zařízení tam, kde by bylo pod vlivem přímého slunečného 
záření nebo jinak nebezpečného prostředí. LCD displej nemějte poblíž 
klimatizace a topení. Může to poškodit zařízení, ale i vozidlo a může to 
být i nebezpečné pro lidi uvnitř vozu. 
Je zakázáno používat ostré předměty k ovládání displeje a nepoužívejte 
sílu k jeho ovládání. Pro správnou funkci nevystavujte zařízení vlhkému 
prostředí a vysokým teplotám. Nemyjte zařízení vodou. 
Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené neodborným 
zásahem, poškození přírodními živly, umístěním v nesprávném 
prostředí, mechanickým poškození, použitím zařízení v rozporu s 
technickými normami nebo nesprávnou údržbou. Dále se záruka 
nevztahuje na vady zařízení způsobené neodbornou montáží a 
manipulací, nebo v případě, že v zařízení byly nalezeny prvky 
neautorizované výrobcem či bylo jinak zjevně poškozeno. 



 
Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis 
prodejce, nebo oprávněná osoba. Instalace zařízení a připojení k 
automobilu smí provádět pouze osoba k tomuto oprávněná či dostatečně 
kvalifikovaná. 

1. Rychlý instalační návod autorádia 

 

1. Nespojujte 2 drátky (oranžový a červený k sobě, tj. nechte 
rozpojené jak již jsou z výroby - jsou označené connect if not 
CAN, pokud je vůz canbusem vybaven (z 99% ano) 

2. Vyndat 2 horní označené transportní šroubky z rádia na držení 
CD-ROM, bez vyndání daných šroubů nelze do rádia vložit CD 

3. Změna úvodního loga v nastavení, kód je 110001 - vybrat logo, 
uložit 

4. Změna barvy tlacitek, v cestine je to pokročilé nastavení - v pravo 
nahoře zadejte tovární... - 3711 - others - ill colors změnit dle 
libosti (klíček ve 2 poloze, zapnutá světla) 

5. Vyndat klíček na 10 vteřin (rádio se vypíná po vytažení klíčku, 
bez klíčku nelze zapnout a vypnutí rádia/odpojení napětí od 
automobilu trvá přibližně 10 vteřin), předchozí kroky se musí 
nastavit jako první, mažou ostatní nastavení 

6. Změna loga místo “planetky” v hlavním menu se změní podržením 
daného loga a vybráním jiného 

7. Ekvalizér - nastavit vysky dle libosti, vpravo dole dva reproduktory 
- levý je pak na nastavení basů v reprákách, pravý na externí 
subwoofer (pokud máte)  

8. Další nastavení - pozadí, zapnutí automatického připojování 
bluetooth, nastavení do Vámi vybraného jazyka, uložení 
příslušných FM stanic apod. 

 



 

2. Funkce tlačítek 

2.1 On / Off a nastavení hlasitosti 

Když je zařízení vypnuté, krátký stisk jakéhokoliv tlačítka zařízení zapne. 
Pokud je zapnuté, držením levého tlačítka zařízení vypnete. 

Nastavení hlasitosti : otočte levým knoflíkem po směru hodinových 
ručiček pro zvýšení a proti směru pro snížení hlasitosti. Při 
otočením do pozice 0 se na displeji rozsvítí MUTE. Krátký stisk 
levého knoflíku zařízení ztiší úplně a opětovný stisk zesílí. 

2.2 Hlavní nabídka (menu)  

2.2.1 V jakékoliv nabídce stiskem MENU vstoupíte do hlavní 
nabídky. V nabídce zvolte stiskem příslušného tlačítka svou volbu.  

2.2.2 Dlouhým stiskem MENU spustíte kalibraci displeje (v případě 
nepřesnosti dotykového ovládaní). 

 

2.3 Rádio 

Stiskem RADIO přepnete do přehrávání rádia. V případě opětovného 
stisku tlačítka, přepínáte mezi FM1,FM2,FM3,AM1,AM2 

2.4 Zvuk 

Nastavte zvuk podle svých představ (5.1 např.) 

2.5 DIMM (jas displeje) 

Stiskem tlačítka DIMM přepínáte jas displeje na třech úrovních - jasné, 
jemné a vypnuté. 



 

2.6 NAVI (navigace) 

Krátkým stiskem NAVI na panelu vstoupíte do nabídky GPS navigace 
(pokud nastavení navigace již proběhlo, jinak vyskočí chybná hláška “SD 
card unavaible”).Pokud mam na pozadí spuštěné rádio a na pozadí běží 
navigace a potřebuji nabídku rádia, opětovný stisk NAVI mě vyvolá 
nabídku rádia. Pokud NAVI stisknu znovu,vyvolá to zpátky navigaci. 
Vypnutí hlasu: krátký stisk tlačítka hlasu v pravým horním rohu, nebo 
držet tlačítkoNAVI. 

2.7 DVD  

Při vsunutí disku s videem spusťte přehrávaní z nabídky, která se sama 
spustí.Pokud je disk v mechanice a chcete spustit přehrávaní disku, 
stiskněte DVD na panelu. Vyvolá to nabídku přehrávaní disku. 

Disk vysunete pomoci <eject> 

2.8 BT- Bluetooth 

Pro spárování zařízení je název a pin vždy zobrazen na úvodní 
obrazovce. Pro spojení slouží levé tlačítko a pro odpojení aktuální 
spojení slouží pravé tlačítko. Další možnosti se aktivují až po úspěšném 
spárování zařízení.  

1.8 Klávesnice 

Při volání zadejte telefonní číslo a pravým zeleným tlačítkem 
vyvoláte hovor. Červené tlačítko slouží pro vypnutí hovoru. 
Mikrofon slouží k deaktivaci mikrofonu. 

1.10 Kontakty 

Slouží pro přetažení kontaktů z telefonu do rádia a slouží již 
stažených kontaktů z radia 



 
1.11 Protokol hovoru 

první ikona zobrazuje zmeškané hovory, druhá ikona zobrazuje 
přijaté hovory, třetí ikona zobrazuje volané hovory a čtvrtá ikona 
smaže veškerý protokol hovoru. 

1.12 Hudba 

tlačítka pro přehrání hudby. 

 

2. Popis ostatních funkčních prvků  

2.1 IR 

slouží přímo signálu dálkového ovladače (pokud je součástí)  

2.2 MIC - Mikrofon 

integrovaný mikrofon uskutečňuje telefonní hovory. 

2.3 Pauza/play 

tlačítko slouží po pozastavení hudby pro její opětovné spuštění.  

2.4 Tlačítko na ovládání hlasitosti  

slouží pro snížení či zvýšení intenzity hlasitosti, lehké zmáčknutí tlačítka 
slouží pro okamžité ztlumení či návrat na původní hodnotu. Dlouhé 
podržení tlačítka vypne či zapne rádio. Pozor však na aktuální nabití 
akumulátoru ve voze rádio je pouze uspané a stále má odběr z 
akumulátor. Pro správné vypnutí autorádia musí dostat softwarový 
pokyn z gateway jednotky. 

2.5 Tlačítko na ovládání frekvence 



 
otáčením doleva ubíráte frekvenci rádia, otáčením doprava přidáváte 
frekvenci rádia. Při delším zmáčknutí tlačítka měníte stanice rádia. 

2.6 Levý slot na SD kartu 

 

 

3. Nastavení 

3.1. Pozadí 

v nastavení pozadí lze vybrat tapetu přejetím doleva nebo doprava, 
nebo po kliknutí na pravou či levou šipku. Požadovanou tapetu uložte 
kliknutím na tlačítko zpět, v pravém horním rohu.  

3.2. Logo při spořiči 

před výběrem loga je nutné zadat kód 110001. Vyberte stiskem 
požadované logo, pro potvrzení stiskněte tlačítko aktualizovat. Pro 
správné uložení vysuňte klíče ze zapalování a počkejte 10 vteřin, poté 
klíče opět vložte a veškeré základní nastavení budou resetovány (pozadí 
a ekvalizér).  

3.3. Běžné nastavení 

3.3.1. Pípání 

kliknutím na obdélník vpravo zapnete, nebo vypnete odezvu při 
dotyku. 

3.3.2. Ticho při couvání 

kliknutím na obdélník vpravo zapnete, nebo vypnete parkovací 
senzory. 



 
3.3.3. Virtuální uchovávání CD zařízení 

vybrání zdroje pro stažení CD na SD kartu či USB. 

3.3.4. Signál satelitu 

slouží pro zobrazení aktuální síly satelitu z GPS. 

3.3.5. Obnovit tovární nastavení 

slouží k obnovení továrního nastavení. 

3.4. Obrazovka 

3.4.1. Nastavení denního podsvícení 

přejetím z prava doleva snížíte, nebo zvýšíte denní podsvícení. 

3.4.2. Nastavení nočního podsvícení 

přejetím z prava doleva snížíte, nebo zvýšíte noční podsvícení. 

3.4.3. Časový spořič obrazovky 

po kliknutí na kolonku časový spořič obrazovky zvolte čas, po 
kterém obrazovka automaticky přejde do režimu spořič obrazovky. 

3.5. Zvuk 

slouží k nastavení uživatelské nebo přednastavené hodnoty 
ekvalizéru. Pro nastavení posuňte daný sloupeček do libovolné pozice. 

3.6. Video 

3.7. Bluetooth 

v nastavení najdete jméno zařízení pro vyhledávání, pin kód slouží pro 
spárování s jiným zařízením, který lze změnit. Změnu provedete 
kliknutím na šipku a následně zvolíte požadovaný pin. Automatické 



 
připojení, nebo automatickou odpověď lze zapnout, nebo vypnout 
kliknutím na obdélník u příslušné kolonky. 

3.8. Navigace 

1 Upozornění a bezpečnostní informace 

iGO je navigační systém, který Vám pomůže nalézt cestu k vybranému 
cíli. Pomocí GPS přijímače zjišťuje svoji přesnou polohu. iGO nevysílá 
žádné signály – tím, že jej používáte, neumožňujete nikomu zjistit Vaši 
polohu. 

Doporučujeme Vám obsluhovat iGO ještě před začátkem cesty nebo 
tuto činnost svěřit spolujezdci. Pozornost řidiče by měla být plně 
věnována silničnímu provozu. Naplánujte si svoji cestu před začátkem 
jízdy, a pokud potřebujete provést změnu nastavení přístroje během 
jízdy, raději vozidlo zastavte. iGO má (volitelně) vestavěný Bezpečnostní 
režim, ve kterém je za jízdy znemožněno používání dotykového displeje. 
Pokud je iGO obsluhováno řidičem, tak Vám velmi doporučujeme 
zapnout Bezpečnostní mód. 

2 Všeobecné informace 

iGO je navigační systém optimalizovaný pro použití ve vozidle. Dokáže 
Vám navrhnout trasu z jednoho bodu do druhého, přičemž je lhostejno, 
zda-li si ji naplánujete jednoduše, nebo si určíte více průjezdních bodů. 
Trasu si můžete uzpůsobit dle vlastních požadavků a můžete se 
navigovat kamkoliv, kde máte dostupné mapové informace (uloženy na 
datové kartě). Nepotřebujete měnit mapy nebo se přepínat do nějaké 
obecné mapy, abyste se dostali za hranice, stačí jednoduše vložit SD 
kartu a vyjet. 



 
Po ukončení instalace softwaru se na displeji Vašeho PDA objeví hlavní 
menu iGO. V tomto okamžiku vyjměte SD kartu s iGO ze slotu PDA a 
pak ji do něj opět vložte. Nyní je program připraven k použití. 

Pokud je spuštěno iGO, uvidíte na displeji pouze jeho ovládací rozhraní. 
Pokud se potřebujete přepnout do jiné aplikace, ale nechcete vypínat 
iGO (což by ukončilo navigaci po trase), můžete se vrátit do operačního 
systému. 

Při používání iGO nepotřebujete stylus. Všechna ovládací tlačítka jsou 
přizpůsobena, aby je bylo možné stisknout konečky prstů. 

iGO nepoužívá žádná vyskakovací nebo vysouvací menu, jaká se 
používají v operačních systémech. Všechny funkce jsou přístupné 
pomocí tlačítek umístěných na PDA a ikon na dotykovém displeji. 
Většina obrazovek iGO (především menu funkcí a nastavení) je 
přístupná z několika dalších, což snižuje množství krokůsloužících k 
dosažení požadované obrazovky. 

Při používání iGO nebudete potřebovat ‘dvojitá ťuknutí’ nebo ‘ťuknutí a 
podržení’, jelikož takovéto funkce jsou při jízdě v autě prakticky 
nepoužitelné. Většina nastavení je uzpůsobena na prostý dotyk, jedinou 
výjimkou v nastavení je změna  měřítka mapy, kde je zapotřebí se jej 
dotknout a tahnutím upra 

viz náhled na mapu (4.5.6). 

iGO může pracovat ve třech různých režimech orientace displeje, které 
jsou nezávislé na nastavení v Pocket PC (na výšku, na šířku pro praváky 
a na šířku pro leváky). Všechny obrazovky programu jsou přizpůsobeny 
pro všechny režimy  zobrazování a mohou se tedy v každém 
zobrazovacím režimu mírně lišit. 

Obrazovky Nastavení mají rovněž k dispozici tlačítko Nápovědy ( ), které 
je umístěno v pravém horním rohu. Ťuknutím na něj budete 



 
přesměrováni na novou obrazovku s podrobným popisem funkcí 
obrazovky, kde jste se právě nacházeli. 

Ovládání mapy na přístroji 

Dotykem prstu na mapu se Vám zobrazí mapa v celé velikosti. Ovládání 
mapy jako je posouvání nebo zvětšování stačí jedno kliknutí na mapu. 
Vše potřebné se tedy zobrazí na obrazovce. Vrácením do hlavního 
panelu navigace klikněte jedním klikem na ikonu zpět. 

Pro zadání trasy atd. klikněte na ikonu menu v levém dolním rohu. Pro 
ukončení trasy klikněte do pravého horního rohu, kde vyjede nabídka s 
různýma ikonama a to i s ukončením trasy. Zobrazí se Vám cíl,volby 
trasy a více..Jedním kliknutím na cíl se Vám zobrazí ikony najít adresu, 
najít místo, hledat na mapě. 

 

Ikona najít adresu: 

Po kliknutí na ikonu najít adresu v pravém horním rohu se zobrazí země, 
město, ulice a jiné. Kliknutím na ikony se objeví klávesnice, na kterou 
zadáte požadovaný cíl. Vyhledávání umožňuje po zadání počátečních 
písmen zrychlený výběr místa v nabídce. 

Ikona najít místo: 

Po kliknutí na ikonu najít místo se zobrazí čerpací stanice, parkoviště, 
restaurace a ubytování. Pokud budete chtít toto využít, stačí kliknout na 
požadovanou ikonu a vybrat si buď z uvedených možností nebo název 
zadáte kliknutím na ikonu filtrovat ( v pravém dolním rohu ) kde se 
zobrazí klávesnice a po zadání a potvrzením ikony hotovo ( v pravém 
dolním rohu ) a navigace Vás na ono místo zavede. Kliknutím na tlačítko 
zpět se dostanete do menu. To samé je i po vybrání ostatních ikonek. V 



 
levém dolním rohu se nachází ikona ,,vlastní vyhledávání'' po kliknutí se 
otevře plocha s okýnkama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


