NÁVOD K OBSLUZE
GPS navigaþní systém

NAVON N490

1. BEZPEýNOSTNÍ INFORMACE
Bezpeþnostní pokyny
Pette si prosím pozorn tuto ást a dodržujte následující pokyny. Tím zajistíte spolehlivou
funkci a prodloužení životnosti pístroje.
Balení a návod uschovejte pro další použití. V pípad prodeje pístroje, piložte k nmu i tyto
pokyny.
- Neotvírejte kryt pístroje nebo adaptéru. Otevení krytu mže zpsobit úraz elektrickým
proudem.
- Nepokládejte žádné pedmty na pístroj, netlate píliš na displej, mohlo by dojít k jeho
poškození.
- Nepoužívejte pro dotyk s obrazovkou žádné ostré pedmty. Používejte výlun dotykové
pero (stylus).
- V pípad rozbití displeje hrozí nebezpeí zranní. V takovém pípad použijte ochranné
rukavice k zabalení rozbitých souástek a kontaktujte zákaznickou službu. Ruce si peliv
omyjte, mže totiž dojít k vyteení chemické kapaliny z pístroje.
- V žádném pípad nedovolte, aby si s pístrojem hrály dti bez dozoru.
- Pokud nastane nkterý z následujících pípad, odpojte adaptér, vypnte pístroj, pop. ho
nezapínejte a kontaktujte zákaznickou službu:
- adaptér nebo zapojená zástrka je popálená nebo jinak poškozená.
- obal pístroje nebo zdroj energie je poškozený nebo se dostala do pístroje tekutina. V
zájmu vyhnutí se zranní zákazníka, musí být pístroj zkontrolován.
Bezpeþnost údajĤ
Pokud chcete obnovit údaje, udlejte bezpenostní kopie na externí hardware. Dodavatel
nenese odpovdnost za ztrátu údaj nebo za poškození nosie údaj, ani za škody zpsobené
ztrátou údaj.
Provozní prostĜedí
 Vyhýbejte se skladování naviganího systému a jednotek ve vlhkém prostedí, ochraujte ho
ped prachem, teplem a pímým slunením záením, zejména v aut.
 Pesvdte se, že pístroj je chránn proti vlhkosti (nap. proti dešti a krupobití), dejte pozor,
aby se do ochranného obalu nedostala vlhkost.
 Prudké otesy a vibrace mohou pístroj poškodit.
 Vyhýbejte se tomu, aby se zaízení uvolnilo z držáku, nap. pi brždní. Umístte pístroj do
svislé polohy. Nedodržení pokyn mže vést k poškození pístroje.
Teplota prostĜedí
- Pístroj funguje správn pi teplotách 5 až 40 a relativní vlhkosti vzduchu 10% až 90%.
- Ve vypnutém stavu pístroj skladujte pi teplotách 0 až 60 .
- Pístroj skladujte na bezpeném míste, pedcházejte vysokým teplotám (nap. pi parkování
nebo v pípad pímého sluneního záení).
Elektromagnetická kompatibilita
Pi zapojení je nutné dodržovat pokyn „Elektromagnetická kompatibilita” (EMC). Zapamatujte si,
že je možné používat jen stínný kabel (maximáln 3 metrový).
V zájmu optimálního fungování udržujte pístruj minimáln 3 metry od vysokofrekvenních a
elektromagnetických zdroj (televize, zaízení vyzaující elektromagnetické vlny, mobilní telefon
atd.). Vyhnete se tak poškození nebo ztrát údaj.
Fungování baterie
Pístroj funguje s vestavnou baterií. Dodržte pokyny pro prodloužení životnosti a funknosti
baterie a pro bezpený provoz:
- Pozor: riziko exploze v pípad nesprávnéo dobíjení. Nabíjeku nahrate jen stejným typem,
nebo podobným, který vám doporuí výrobce. Baterii neotvírejte. Baterii nevhazujte do ohn.
Zneškodnní použité baterie provete dle pokyn výrobce.
- Baterie není teplovzdorná. Vyhýbejte se pehátí integrované baterie. Nedodržení pokyn
mže vést k poškození, popípad k explozi.
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druhá ikona je nedostupná.

ZM NA ÚDAJp VYHRAZENA

Prohlášení o shod
NAVON Ltd. prohlašuje na svou odpovrdnost, že zarízení

Navon N490
(individuální EAN identifikaní íslo: 5999885091034)
PĜenosný navigaþní systém

spluje základní požadavky
a)
b)
c)

smrnice 1999/5/EC
smrnice 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilit (EMC)
harmonizovaných norem - smrnice 2006/95/EC pro zaízení nízkého
naptí
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6.4.2 Možnosti
V hlavním menu kliknte na ikonu

pro vstup do menu možností!

Mžete si nastavit jazyk, podsvícení, napájení, hlasitost.
kliknte pro výbr jazyka
kliknte pro nastavení podsvícení
kliknte pro nastavení asu, kdy pístroj automaticky pejde do režimu spánku.
kliknte pro nastavení hlasitosti
6.4.3 Hodiny
Kliknte na

pro vstup!

Vlevo a nahoe v pravo na displeji je místní nastavení asu, msíce a roku. Provete nezbytnou
úpravu asu, msíce a roku pomocí klikání na
Kliknutním na
6.4.4 Systém

opustíte aplikaci a klinutím na

.
uložíte zmny a opustíte aplikaci!

pro vstup. Zde se dozvíte informace o
Kliknte na ikonu
verzy systému, o kapacit pamti.
vrátíte pístroj do pvodního továrního
Kliknutím na
nastavení.
6.4.5 Kalibrace funkcí displeje
Pro kalibraci dotykového displeje, kliknte na tlaítko
v
menu nastavení funkcí! Na displeji se zobrazí následující:
Nyní použijte dotykové pero pro kliknutí na sted kížku, ten
pak zmní svoje umístní na displeji a je poteba opt
pomocí stylusu kliknout do jeho stedu. Po provedení
kalibrace byste mli kliknout do 10 vtein na displej pro
uložení kalibrace.
6.4.6 Nastavení USB
Kliknte na tlaítko
v menu nastavení. Pipojte zaízení
k poítai pomocí USB kabelu. Na zaízení se zobrazí
a pístroj
„dobíjení” a „online” ikona. Kliknte na tlaítko
vstoupí do módu „USB DISK MODE” a v poítai se po
úspšném propojení PC se zaízením v mass storage módu
zobrazí dv nové „mobile disk” ikony.
První je pro vestavnou pam pístroje, druhá pro
pamovou kartu. Pokud pamová karta není vložena,
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- K nabíjení používejte originální nabíjeku nebo autoadaptér ze základní sady.
- Baterie je odpad speciální kategorie. Kontaktujte zákaznickou službu pro další detaily.
Údržba displeje
- Vyhýbejte se poškrábání displeje. Displej je citlivý, snadno se poškodí. Doporuujeme vám
použít ochrannou folii na displej. Píslušenství nakoupíte pímo ve vašem obchod. Fólie na
displeji slouží jako ochrana jen bhem pepravy!
- Zkontrolujte, jestli na displeji nezstaly kapky vody. Voda mže zpsobit ztrátu barev, nebo
zkrat pístroje.
- Na ištní displeje použijte mký hadík, který nepouští vlákno.
- Nevystavujte displej dlouhodobému psobení pímého sluneního svtla nebo UV záení.
PĜeprava
Pi peprav pístroje dodržte následující pokyny:
Po peprav vykejte dokud se pístroj neaklimatizuje, pak je možné jej používat.
Výkyvy teploty a vlhkost vzduchu mohou zpsobit
zkrat.
Používejte ochranné pouzdro proti prachu a
poškození.
Ped cestováním zjistte energetickou sí a
komunikaní systém cílové oblasti.
Bhem pepravy pístroje použijte originální obal.
Bhem
letištní
kontroly
zavazadel
vám
doporuujeme, abyste nechali zkontrolovat pístroj a všechny magnetové nosie údaj
(externí hadrdisk) pes rentgenový systém. Vyhnte se ale magnetickému detektoru a
runímu magnetickému detekoru, protože se mohou zniit údaje v pístroji.
Zapojení
Pokud chcete zapojit pístroj, pesvdte se, jestli jste pesn dodrželi následující pokyny:
- zásuvka musí být v blízkosti pístroje a musí být snadno dosažitelná.
- používejte pouze síový adaptér s uzemnným konektorem 100-240V~AC, 50/60Hz. Pokud
si nejste jisti zdrojem energie v mís použití, zeptejte se relevantní služby, která energii
poskytuje.
- Používejte pouze adaptér dodaný k pístroji.
- V zájmu vyšší bezpenosti doporuujeme použití ochrany peptí, abyste pístroj ochránili
ped poškozením úderem blesku.
Nabíjení autoadaptérem
Autoadaptér se zapojuje do cigaretového zapalovae (auto baterie = DC 12 V, ne u nákladních
vozidel!). Pokud si nejste jistí, jaký zdroj energie máte používat, kontaktujte výrobce auta.
UpozornČní
- Umístte adaptér tak, aby na nj nikdo nešlapal.
- Neumisujte žádný pedmt na kabel.
POZOR
Pokud jednotku neoužíváte delší dobu, obþas dobijte baterii, jinak dojde ke snížení
životnosti baterie.

2. INSTALACE
SpuštČní navigaþního systému
Po dv vteiny stisknte tlaítko VYP/ZAP pro zapnutí (mže se stát, že se pístroj nezapne
z dvodu slabé baterie. Dobijte baterii. Bhem nabíjení svítí LED erven.) Po zapnutí se na
displeji zobrazí logo výrobce a za nkolik sekund se zobrazí menu pístroje.
Pozor: Podle stavu baterie je nutné pístroj nabít ped nastavením.
Dobíjení baterie
10
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Bhem nabíjení svítí LED nabíjeky erven.
Existuje více možností nabíjení baterie:
Síovým adaptérem
Autoadaptérem
LED nabíjeky svítí bhem nabíjení erven,
dokud se pístroj nenabije. Vždy vykejte do úplného nabití baterie. Nabíjení mže trvat i
nkolik hodin.
Ve chvíli, kdy je baterie nabita, bude LED svítit
zelen.
Poznámka: Pístroj mžete bhem nabíjení používat, ale pi prvním spustní nesmí být
nabíjení perušeno. Síový adaptér pipojte k pístroji a nechte 24 hodin zapojený pro maximální
dobití. Síový adaptér mžete nechat pipojený pro pohodlné používání. Síový adaptér
spotebovává energii i v pípad, že nenabíjí baterii.
Použití pamČĢové karty
Naviganí systém podporuje microSD pamové karty.
- Kartu opatrn vyjmte z obalu, dejte pozor abyste se nedotýkali kontakt nebo je nezašpinili.
- Kartu opatrn umístte do slotu. Strana, kde je pilepený štítek má být nahoe. Zasute kartu
na místo.
Vyjmutí pamČĢové karty
Nevyjímejte kartu ve chvíli, kdy je používaná. Mže dojít ke ztrát dat.
- Pokud chcete vyjmout kartu, stlae lehce horní hranu, až se uvolní.
- Vytáhnte kartu a nedotýkejte se kontakt.
- Kartu skladujte v obalu, nebo na jiném bezpeném míst.
Karta je velmi kehká. Dejte pozor, a nedojte k zašpinní kontakt.
PamČĢová karta
Pístroj podporuje jen souborový systém FAT16/32. Pokud použijete kartu s jiným souborovým
systémem (nap. karta do kamery, do MP3 pehrávae), mže se stát, že systém nerozpozná
kartu a bude vyžadovat znovuformátování.
Pozor: Formátování karty smaže všechna data.
VýmČna údajĤ pomocí þteþky karet
Pokud chcete kopírovat na kartu velké množství údaj (naviganí mapy), údaje je možné
kopírovat pímo na kartu. Vtšina poíta už disponuje tekou karet. Umístte kartu a
kopírujte údaje pímo na kartu.
ZnovuspuštČní navigaþního systému: Soft reset
Tato možnost spustí znovu naviganí systém bez toho, aby byla potebná znovuinstalace. Softreset je používám pro znovuvytvoení pamti. Bhem toho se práv spouštné programy
zastaví a pam se inicializuje. Vyberte tuto možnost, pokud naviganí systém neodpoví nebo
funguje nesprávn.
Provedení soft-resetu: Dotykovým perem stlate opatrn RESET na zadní stran pístroje.
Tipy pro navigaci
- neovládejte naviganí systém bhem ízení, chrate sebe i ostatní úastníky provozu.
- V pípad, ze nerozumíte slovním pokynm, nebo nevíte jak postupovat dál na následující
kižovatce, mapka a šipka poskytuje rychlou orientaci. Sledujte displej pouze v pípad, že se
nacházíte v bezpené dopravní situaci!
- Pozor: Stav cest a dopravní pravidla jsou dležitjší než pokyny naviganího systému. Držte
se pokyn, pokud to okolnosti a pravidla silniního provozu umožují! Naviganí systém vás
zavede do cíle i v pípad, že odboíte z plánované trasy.
- Urení smru naviganím systémem neznamená, že idi vozidla není zodpovdný za
bespenost silniního provozu.
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6.2 þtení textu
Uži va t e l m  že  ís t e -k n ih y u m íst  né n a pa m o vé k a rt . P od po ro va n ý f orm á t
s o u bo r j e t xt . V stu p t e d o ro zh ra n í f u n k c e t e n í t e xt  .
V menu kliknte na tlaítko

,tím se dostanete do aplikace tení text.

Tlaítka jednotlivých funkcí:
seznam soubor
pedchozí strana
následující strana
nastavení stránky
konec a zavít
6.3 GPS monitor
V menu kliknte na ikonu
a vstoupíte do GPS
vyhledávae informací. Aplikace zobrazuje sílu GPS signálu,
aktuální délku / šíku a asové satelitní údaje. Po dosažení
uríté síly signálu, se ukáže aktuální poloha na map,
zatímco se bude aktualizovat místní as na satelitní as. Po
kliknutí na GPS Reset tlaítko se zobrazí aktuální poet
pijatých družic.

6.4 Nastavení
6.4.1 Nastavení þasového pásma
Kliknte na ikonu pro nastavení pásma. Stavový ádek
zobrazuje aktuální asové pásmo. Kliknte na

nebo na

pro nastavení asového pásma.
Prostednictvím GPS signálu se as aktualizuje automaticky,
to znamená, že se as vrátí do továrního nastavení po
provedení resetu. Jakmile se zane používat GPS navigace,
as se obnoví na standartní as. Nastavení asového pásma
by mlo být sluitelné s místním asovým pásmem.
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2. Autonabíjeka:
1. Pipojte konec autonabíjeky k zaízení.
2. Cigaretový konec nabíjeky pipojte do cigaretového napájee auta.
Attention! Prosím zapojte pístroj s autonabíjekou do cigaretového
napájení auta až po nastartování motoru auta, zabráníte tak poškození
pístroje.
5.3 Vypnutí / Zapnutí
5.3.1 Zapnutí
Krátce stisknte tlaítko power v horní ásti pístroje.
5.3.2 Vypnutí
Pokud chcete ukonit užívání pístroje, stisknte krátce tlaítko power v horní ásti pístroje, tím
systém uspíte. V Kliknte na ikonu spát a systém pejde do úsporného režimu, kliknt na ikonu
vypnout a systém bude zcela ukonen.
5.3.3 Reset
Pokud systém neodpovídá stisknte na tlaítko reset na levé stran pístroje hrotem
dotykového pera.
-

Pozor! Pokud systém neodpovídá, provete reset. V pípad resetu
ale pijdete o data, proto prosím as od asu provete zálohu vašich
dat.

6. SYSTÉMOVÉ OPERACE
6.1 Prohlížení obrázkĤ
Mžete prohlížet obrázky a fotografie na mikro SD pamové kart, pouze soubory ve
formátech JPG, BMP, GIF, PNG.
Vstupte do rozhraní funkce.
Kliknte na tlaítko
aplikace.

pro vstup k prohlížení obraázk. Na obrazovce se zobrazí hlavní menu

Funkce, které mžete využít.
Pedchozí obrázek
Následují obrázek
Volby souboru
Zvtšení obrázku
Zmnšení obrázku
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- Ped startem naplánujte trasu. Pokud bhem cesty chcete zvolit novou trasu, tak zastavte
vozidlo.
- Pro píjem signál GPS odstrate kovové pedmty. Naviganí systém upevnte na elní
sklo nebo v blízkosti elního skla. Vyzkoušejte rzné umístní v aut pro nejlepší píjem
signálu.
Pouznámky k použití v autČ
- Bhem instalace dejte pozor na to, aby držák neohrozil bezpeí v pípad nehody.
- Dbejte na to, aby kabel nepekážel bezpenostním prvkm vozidla.
- Displej naviganího systému mže odrážet svtlo. Dejte pozor, aby vás pípadn neoslnil.
- Pístroj neumisujte v oblasti airbag.
- Pravideln kontrolujte pilnavost písavky.
- Nabíjeka cigaretového zapalovae spotebovává energii i v pípad, že není pístroj
zapojen. V pípad nepoužívání ho odpojte, autobatetie se nevybije.
- Po instalaci pekontrolujte všechny bezpenostní zaízení v aut.
Namontování do auta
Pozor! Držák naviganího systému namontujte na elní sklo jen v pípad, že nepekáží ve
výhledu. Pokud je to možné, namontujte držák pomocí lepící písavky tak, aby nepekážel
bezpenému použití.
- Umístte držák do auta na pohyblivý krk.
- Umístte držák pomocí písavky na elní sklo a zafixujte ho.
- Umístte naviganí systém do držáku, jemným zatlaením tak, dokud neuslyšíte zacvaknutí,
které znaí, že systém v držáku drží pevn.
Zapojení navigaþního systému v autČ
Pokud je naptí baterie nízké, nabijte pístroj v aut pomocí cigaretového adaptéru. Zajistte,
aby se pipojení cigaretového adaptéru nemohlo uvolnit bhem jízdy, to mže vést k poruchám.
Adaptér vytáhnte z cigaretového zapalovae na konci jízdy nebo pi parkování.
GPS (Globální systém na stanovení polohy)
GPS je systém družic. spojení pro stanovení polohy. Stanovení polohy na Zemi s pesností
jednotek metr, pomocí až 24 družic. Signály družice pijímá vestavná anténa GPS, minimáln
však od 4 družic.
Poznámka:
- V pípad omezeného výhledu (nap. v tunelech, mezi domy, v lesích nebo ve vozidle s
oknem potáhnutým kovovým filmem) není stanovení pohohy možné. Píjímání signálu je
automatické, jakmile pekázky odstraníte.
- Zapamatujte si, že pístroj je naprogramovaný tak, že se nevypne automaticky, ale je aktivní
ješt nkolik minut. Toto nastavení mžete upravit v režimu Nastavení.
- Pokud GPS není aktivní nkolik hodin, znovu se pi zapnutí inicializuje. Tento proces mže
trvat nkolik minut.
SpuštČní navigace
1. Stlate tlaítko ZAP/VYP po dobu asi 2 sekund.
2. Naviganí software se spustí automaticky, nebo uknutím na naviganí tlaítko, záleží na
verzi.
3. Kliknte na ikonu menu pro zapsání cíle a adresy cíl. Potom spuste navigaci uknutím na
Navigaci. Po krátké dob se objeví informce o trase s jazykovým urením.
Podrobnjší informace o fungování naviganího systému najdete v komplexní uživetelské
píruce. Informace obsažené v tomto manuálu mohou být zmnny bez upozornní. Zmna
údaj vyhrazena.

Otoit obrázek o 90°
Automatické pehrávání
Celá obrazovka
8
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3. VZHLED PRODUKTU
4. OBSAH BALENÍ
Balení GPS obsahuje následující:
1.
2.
3.
4.
5.

1 kus PND
1 kus nabíjeka do auta
1 kus USB kabel
1 kus držák do auta
Uživatelská píruka

5. BASIC OPERATION
5.1 Popis displeje
Hlavní menu:
V hlavním menu kliknte na

a pejdte na vybrané, to

pro vaše vtší pohodlí pi obsluze!
Sekundární nastavení systému:
V nabídce kliknte pro vložení odpovídající funkce, krátce
stisknte tlaítko menu a vrátíte se zpt do hlavního menu.
5.2 Baterie
Systém zobrazuje stav baterie, zobrazí upozornní pokud je
naptí baterie nízké, pokud se zobrazí toto upozornní, prosím
pipojte napájecí zdroj a pokraujte v práci.

1.

Tlaítko VYP/ZAP

Stisk 2 sekundy pro zapnutí a vypnutí.

2.

Reset

Po stisku se pístroj resetuje

3.

Konetor pro sluchátka

4.

Slot pro pamovou kartu Micro SD

5.

Indikátor nabití

6.

MINI USB port

7.

Dotykové pero

8.

Reproduktor

9.

Dotykový displej

5.2.1 Instrukce pro nabíjení baterie
1. Pokud je naptí baterie nízké, prosím pipojte ji na nabíjeku co nejrychleji.
2. Nová baterie nemusí být zcela nabita.
3. Pokud používáte pro nabíjení USB kabel, je nutno nabíjet cca 3 – 4 hodiny pro úpné nabití.
4. Novou baterii je nutné nabít a vybít, aby bylo dosaženo co nejlepšího výkonu.
5. Pokud pístroj delší dobu nepoužíváte, doporuujeme ho nabít v intervalech 2 až 3 msíc.

Svítí erven bhem nabíjení, ve chvíli, kdy zane svítit zelen,
je baterie nabitá.
1. Výmna dat s PC
2. Nabíjení GPS zaízení pipojením AC adapteru nebo
autonabíjeky.
3. Pro pipojení TMC modulu.

5.2.2 Nabíjení
PĜi prvním použití pĜístroje je vhodnČjší pro nabití použít AC adaptér.
1. AC adaptér :
1. Pipojte adaptér k pístroji
2. Pipojte konec adaptéru k napájecímu konetoru AC.
POZOR! Pi nabíjení svítí indikátor nabíjení erven, ikona stavu
baterie v pravém horním rohu na hlavním displeji zobrazuje nabíjení. Pi
úplném nabití baterie se indikace nabíjení vypne a ikona stavu baterie v
pravém horním rohu bude plná.

10. Sloty pro uchycení do držáku
6

7

