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■ Úvod
Pøístroj Nokia 500 Navigace do auta mù¾ete pou¾ívat pro GPS navigaci 
ve voze a venku. Mù¾ete s ním rovnì¾ telefonovat, prohlí¾et fotografie, 
sledovat videoklipy a poslouchat hudbu.

Tato pøíruèka struènì popisuje nastavení a základní funkce navigaèního 
pøístroje. Ne¾ zaènete pøístroj pou¾ívat, pøeètìte si peèlivì u¾ivatelskou 
pøíruèku, kterou najdete na DVD dodaném s pøístrojem. V u¾ivatelské 
pøíruèce jsou uvedeny dùle¾ité bezpeènostní informace a pokyny k údr¾bì.
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■ Tlaèítka a èásti pøístroje

1. Kryt zdíøky pro doplòkovou vnìj¹í GPS anténu

2. Vypínaè

3. Kryt zdíøky pro stereofonní výstup zvuku

4. Kontrolka

5. Dotyková obrazovka

6. Tlaèítko sní¾ení hlasitosti

7. Tlaèítko Menu

8. Tlaèítko zvý¹ení hlasitosti

9. Pamì»ová karta s adaptérem

10.Slot pamì»ové karty

11.Hlavní vypínaè

12.MiniUSB port / zdíøka pro nabíjeèku

13.Tlaèítko Reset
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■ První pou¾ití
1. Pøístroj zapnete posunutím hlavního vypínaèe doprava.

Pøi ka¾dodenním pou¾ívání pøístroj nevypínejte, ale pøepínejte do 
pohotovostního re¾imu. Díky tomu se pøístroj nastartuje rychleji. Pro pøepnutí 
do pohotovostního re¾imu nebo pro jeho opu¹tìní podr¾te stisknutý vypínaè po 
dobu pøibli¾nì 3 sekund.

2. Po výzvì ke zkalibrování obrazovky klepnìte a krátce prstem podr¾te stisknutý 
zobrazený nitkový køí¾. Tuto akci opakujte pro v¹echny dal¹í polohy 
zobrazeného nitkového køí¾e.

3. Po výzvì ke zvolení jazyka klepnìte na po¾adovaný jazyk a na . Jazyk je 
pou¾it pro zobrazované texty na displeji a mluvené navigaèní pokyny.

4. Nastavte datum a èas (vèetnì èasové zóny a pøechodu na letní èas) a klepnìte 
na .

5. Peèlivì si pøeètìte a potvrïte zobrazené bezpeènostní upozornìní a klepnìte 
na pravou ¹ipku. Spustí se aplikace Navigátor s otevøeným oknem zobrazení 
mapy. Nyní mù¾ete zaèít pou¾ívat svùj pøístroj.

■ Nastavení Bluetooth pøipojení
1. Zapnìte navigaèní pøístroj a svùj kompatibilní mobilní telefon.

2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v u¾ivatelské pøíruèce k 
telefonu.

3. V navigaèním pøístroji stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon.

4. A¾ vás pøístroj vyzve k zahájení párování z va¹eho telefonu, nastavte telefon 
pro vyhledávání Bluetooth pøístrojù. Poté v telefonu v seznamu nalezených 
pøístrojù zvolte navigaèní pøístroj (Nokia PND).

5. V telefonu zadejte heslo 0000 pro spárování a pøipojení navigaèního pøístroje. 

V nìkterých telefonech budete muset po spárování potvrdit pøipojení 
samostatnì. Podrobnosti najdete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. 

6. Po výzvì ke sta¾ení kontaktù z telefonu do navigaèního pøístroje klepnìte na 
Ano, pokud chcete v navigaèním pøístroji pou¾ívat kontakty ulo¾ené v telefonu.
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■ Montá¾ pøístroje do automobilu

Pøipevnìte dr¾ák mobilního telefonu k upínacímu pøípravku dodaným ¹roubem (1) a 
pøichy»te na místo ochrannou desku. Pro pøipevnìní upínacího pøípravku k èelnímu 
oknu opatrnì zatlaète pojistnou páèku smìrem k pøísavce (2). Vlo¾te navigaèní 
pøístroj do dr¾áku (3) a zatlaète pøístroj dozadu, aby obì raménka dr¾áku zajistila 
pøístroj ve správné poloze (4). (Pro uvolnìní pøístroje zatlaète na raménka.) 
Chcete-li nastavit svislou nebo vodorovnou polohu, pou¾ijte ¹rouby (5) a (6).

Pro nabití vnitøní baterie pøipojte dodanou nabíjeèku do miniUSB portu v navigaèním 
pøístroji a konektor nabíjeèky pøipojte do 12 V zásuvky pro zapalovaè v automobilu.

Pokud s pøístrojem pou¾íváte slu¾bu TMC (traffic message channel), nechte 
nabíjeèku pøipojenou k pøístroji, proto¾e nabíjeèka obsahuje anténu TMC.

■ Základní provoz

Dotyková obrazovka
Pro pou¾ití vìt¹iny funkcí klepnìte prstem na obrazovku.

Dùle¾ité: Vyvarujte se po¹krábání dotykové obrazovky. Nikdy 
nepou¾ívejte pero nebo tu¾ku èi jiné ostré pøedmìty pro psaní na 
dotykové obrazovce.
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Otevøení aplikací z okna mapy
Po zapnutí pøístroje je zobrazeno okno s mapou. Toto okno pøedstavuje zobrazení 
map v aplikaci Navigátor. 

Pro zobrazení nebo skrytí menu aplikací stisknìte tlaèítko Menu. Pro otevøení 
aplikace z menu klepnìte na odpovídající ikonu. Pøístroj obsahuje tyto aplikace: 

• Navigátor ( ) pro GPS navigaci

• Telefon ( ) pro volání a pøijímání hovorù prostøednictvím mobilního pøístroje 
pøipojeného k pøístroji

• Hudba ( ) pro pøehrávání skladeb ulo¾ených na pamì»ové kartì

• Galerie ( ) pro prohlí¾ení fotografií a sledování videoklipù ulo¾ených na 
pamì»ové kartì

• Nastavení ( ) pro úpravu nastavení a zobrazení informací o pøístroji

Pro návrat do aplikace Navigátor z libovolné jiné aplikace stisknìte tlaèítko Menu. 

Pro návrat na pøedchozí obrazovku z jiné aplikace klepnìte na .

Chcete-li nastavit hlasitost aktuální aplikace, stisknìte (nebo podr¾te stisknuté) 
tlaèítko zvý¹ení (+) nebo sní¾ení (-) hlasitosti.

Stavové indikátory zobrazené v pravém horním rohu okna s mapou pøedstavují 
stav GPS, Bluetooth a TMC pøipojení a úroveò nabití vnitøní baterie.

■ Navigátor

Mapa
Má-li pøístroj dostateèné GPS spojení, zobrazuje aplikace Navigátor va¹i aktuální 
polohu na mapì.

Re¾im sledování
Pokud nemáte zapnutou navigaci k cílovému místu, je aplikace Navigátor v re¾imu 
sledování. V tomto re¾imu je na mapì zobrazována napøíklad va¹e GPS poloha a 
poèet satelitù, ke kterým je pøístroj pøipojen.

Chcete-li procházet mapou, klepnìte na ni a pøepnìte tak aplikaci to re¾imu 
procházení mapy.

Re¾im navigace
Pokud máte zapnutou navigaci k cílovému místu, je aplikace Navigátor v re¾imu 
navigace. V tomto re¾imu je na mapì zobrazena napøíklad trasa k cíli, aktuální 
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ulice, následující ulice (a vzdálenost k ní), rychlost, pøedpokládaná doba jízdy, 
vzdálenost od cíle a prùmìrná rychlost (je-li tato funkce zapnutá).

Chcete-li procházet mapou, klepnìte na ni a pøepnìte tak aplikaci to re¾imu 
procházení mapy. Navigaci ukonèíte klepnutím na . Chcete-li pou¾ívat funkce 
dostupné v prùbìhu navigace, klepnìte na .

Re¾im procházení mapy
V re¾imu procházení mapy je spodní èást obrazovky oran¾ová a sever mapy je v¾dy 
nahoøe.

Chcete-li vybrat po¾adované místo, upravte podle potøeby mìøítko mapy a prstem 
pohybujte mapou, dokud kurzor nesmìøuje na po¾adované místo. Klepnìte na  
a na po¾adovanou mo¾nost.

Pro návrat do re¾imu sledování nebo re¾imu navigace klepnìte na .

Hledání cíle a navigace k nìmu
Cílové místo mù¾ete napøíklad vyhledat, nechat se k nìmu navigovat, zobrazit jej 
na mapì nebo jej ulo¾it pro pozdìj¹í pou¾ití. Pro návrat na pøedchozí obrazovku 
klepnìte na .

Chcete-li se nechat navigovat k cíli, stisknìte tlaèítko Menu, klepnìte na 
Navigátor > Cíl a na jednu z následujících polo¾ek:

• Adresa — mù¾ete zadat adresu cílového místa. Viz “Navigace k adrese” na 
stranì 8.

• Hledání zajímavých míst — mù¾ete vyhledat zajímavé místo. Viz “Navigace k 
zajímavému místu” na stranì 8.

Chcete-li se nechat navigovat k poslednímu zobrazenému místu (Poslední), døíve 
ulo¾enému místu (Oblíbené) nebo na adresu ulo¾enou se jménem v telefonním 
seznamu, pokud obsahuje adresu, (Kontakty). 
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Po nastavení cíle klepnìte na  a na Navigovat. Pøístroj vypoèítá trasu k cíli a 
pøepne se do re¾imu navigace.

Navigace k adrese
Chcete-li vyhledat adresu, na kterou se chcete nechat navigovat, stisknìte 
tlaèítko Menu a klepnìte na Navigátor > Cíl > Adresa. Pro volbu zemì, mìsta 
(nebo PSÈ), ulice a èísla domu (volitelnì) klepnìte na odpovídající pole a zadejte 
do nich informace prostøednictvím zobrazené klávesnice.

Zadávejte znaky, dokud se poèet nalezených objektù nezmen¹í tak, abyste mohli 
vybrat pouze jeden výsledek, nebo klepnìte na  a na po¾adovanou adresu 
v seznamu. Pro procházení seznamem klepnìte na ¹ipku nahoru nebo dolù.

Po nalezení adresy klepnìte v obrazovce Najít adresu na  a klepnìte na 
po¾adovanou mo¾nost. Mù¾ete se nechat navigovat na adresu, pøidat ji do trasy 
(Pøes), ulo¾it ji jako zálo¾ku nebo ji zobrazit na mapì.

Navigace k zajímavému místu
Mù¾ete vyhledat zajímavá místa, která se nacházejí v blízkosti po¾adovaného cíle.

Chcete-li se nechat navigovat k zajímavému místu, stisknìte tlaèítko Menu a 
klepnìte na Navigátor > Cíl > Hledání zajímavých míst. V horní èásti obrazovky je 
zobrazen poèáteèní bod (vìt¹inou va¹e aktuální poloha) hledání. Chcete-li zmìnit 
poèáteèní bod, klepnìte na Kde? a poté na Adresa pro zadání adresy, Oblíbené pro 
zvolení døíve ulo¾ené adresy nebo Poloha GPS pro nastavení aktuální adresy jako 
poèáteèního bodu.

Klepnìte na kategorii a podkategorii zajímavých míst. Pøípadnì klepnìte na , 
zadejte název zajímavého místa a klepnìte na .

Zobrazí se seznam nalezených zajímavých míst. Seznam je øazen podle vzdálenosti 
od poèáteèního bodu. Klepnìte na po¾adované zajímavé místo a na mo¾nost, 
kterou chcete pou¾ít.

Plánování trasy
Trasu si mù¾ete naplánovat pøedem, rovnì¾ i bez GPS pøipojení.

Chcete-li naplánovat trasu, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Navigátor > 
Cíl. Podobným zpùsobem jako cílové místo vyberte poèáteèní bod trasy a pøidejte 
jej do trasy (Pøes). Po klepnutí na Pøes se zobrazí Seznam cílù. Pro vlo¾ení místa na 
trase klepnìte na + a poté stejnì, jako cílové místo, vyberte po¾adované místo. 
Chcete-li odstranit zastávku z trasy, klepnìte na ni v seznamu a klepnìte na .
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Po nastavení trasy klepnìte na  a Ukázat trasu. Po vypoèítání trasy se zobrazí její 
itineráø. Chcete-li zobrazit detailní informace, klepnìte na ¹ipku vpravo. Chcete-li 
zobrazit místa trasy na mapì, klepnìte znovu na ¹ipku vpravo. Chcete-li se pøesunout 
na pøedchozí nebo následující místo trasy, klepnìte na ¹ipku vlevo èi vpravo od 
názvu místa trasy. Pro návrat na pøedchozí obrazovku klepnìte na ¹ipku vlevo.

Nastavení navigace
Stisknìte tlaèítko Menu, klepnìte na Navigátor > Nastavení a na jednu z tìchto 
polo¾ek:

• V¹eobecná nastavení — Mù¾ete nastavit napøíklad hlas pro hlasitou navigaci 
(Hlas), jednotku pro mìøení vzdálenosti a zpùsob, jakým pøístroj reaguje na 
zprávy TMC (Automaticky, Ruènì nebo Vyp).

Mù¾ete rovnì¾ nastavit, aby pøístroj v prùbìhu navigace ukazoval polohu 
rychlostních / bezpeènostních kamer na va¹í cestì, pokud je tato funkce 
v pøístroji povolena. V nìkterých jurisdikcích je vyu¾ívání informací o poloze 
rychlostních / bezpeènostních kamer zakázáno nebo omezeno.  Nokia není 
odpovìdná za pøesnost nebo za následky pou¾ití tìchto dat.

• Nastavení map — Mù¾ete napøíklad zvolit 2D nebo 3D zobrazení, nebo 
pøepínat mezi noèním a denním re¾imem.

• Nastavení trasy — Mù¾ete zvolit napøíklad po¾adovaný re¾im pøenosu a 
definovat nastavení trasy, napøíklad povolit nebo zakázat pou¾ití dálnic.

■ Ovládání hovorù
Chcete-li pøipojit pøístroj k va¹emu telefonu pomocí bezdrátové technologie 
Bluetooth, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Telefon > .

Volání ulo¾eného kontaktu
Chcete-li volat kontakt, který jste stáhli z mobilního telefonu, stisknìte tlaèítko 
Menu a klepnìte na Telefon > Kontakt.

Na zobrazené klávesnici zadejte po¾adované jméno. Klepnìte na  nebo na 
seznam jmen. Chcete-li zobrazit telefonní èísla ulo¾ená se jménem, klepnìte na 
jméno. Chcete-li vytoèit telefonní èíslo, klepnìte na nìj.

Chcete-li zmìnit zpùsob, jakým jsou seøazeny kontakty, nebo stáhnout kontakty 
z aktuálnì pøipojeného mobilního telefonu, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na 
Telefon > Nastavení > Øazení kontaktù nebo Stahování kontaktù.
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Dal¹í zpùsoby volání
Chcete-li volat, mù¾ete pou¾ít rovnì¾ dal¹í zpùsoby volání. Stisknìte tlaèítko 
Menu, klepnìte na Telefon a postupujte jedním z následujících zpùsobù:

• Pro zadání telefonního èísla klepnìte na Èíselník a zadejte èíslo. Èíslo vytoèíte 
klepnutím na . Hovor ukonèíte klepnutím na .

• Chcete-li volat poslední volané èíslo, klepnìte na Èíselník >  nebo klepnìte 
na Seznam volání > Volat znovu.

• Pokud vá¹ telefon podporuje hlasové vytáèení s pøipojeným navigaèním 
pøístrojem, klepnìte na Hlas. vytáèení a volejte telefonní èíslo ulo¾ené 
v telefonu pomocí hlasového vytáèení.

• Pro otevøení seznamu zrychlených voleb klepnìte na Oblíbené. Chcete-li volat, 
klepnìte na po¾adovaný kontakt. Chcete-li pøiøadit nový kontakt, klepnìte na 
<pøiøadit>. Chcete-li zmìnit kontakt, klepnìte na .

Pøijmutí hovoru
Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, klepnìte na . Hovor odmítnete klepnutím na 

.

Pro zobrazení mapy a minimalizování okna s funkcemi pøi hovoru stisknìte 
v prùbìhu hovoru tlaèítko Menu. V pravém horním rohu obrazovky je zobrazena 
ikona . Chcete-li otevøít okno s funkcemi pøi hovoru, klepnìte na .

■ Hudební pøehrávaè a vysílaè FM
Chcete-li pøehrávat skladby ulo¾ené na pamì»ové kartì, stisknìte tlaèítko Menu a 
klepnìte na Hudba.

Pro pøehrání skladby klepnìte na , na po¾adovanou slo¾ku a skladbu a na .

Pøístroj má vysílaè FM, který mù¾ete pou¾ívat k poslechu hudby z aplikace Hudba 
prostøednictvím autorádia. Vysílaè FM je mo¾né pou¾ívat i pro telefonické hovory. 
Klepnutím na  aktivujte vysílaè a vyberte po¾adovanou frekvenci. Zvolte stejnou 
frekvenci ve svém autorádiu.


