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Obsah balení 
 

1. GPS navigace 
2. Autonabíječka 
3. MiniUSB kabel 
4. Ochranný obal 
5. Držák do auta 

 

Základní obsluha produktu 
 

Nabíjení 
Před prvním použitím zařízení nejprve plně nabijte. K tomuto účelu použijte přiložený USB kabel pro 
napájení z počítače nebo autonabíječku. Nabíjení skrze PC trvá delší dobu. 
 

Údržba 
Zařízení udržujte při pokojové teplotě a v suchu. LCD displej i tělo zařízení můžete čistit navlhčeným 
jemným hadříkem či papírovým kapesníkem. 
 

Paměťová karta 
Zařízení podporuje microSD karty do 8GB. Karta se do zařízení vkládá směrem z předního pohledu 
na zařízení, kontaktem dolů. 
 

Bezpečnost 
Nevystavujte zařízení teplotám nižším než -15°C, ale ani vysokým nad 45°C. Při použití zařízení 
v automobilu dbejte bezpečnosti řízení a klidu řidiče. Nenastavujte či nevyhledávejte cestu či 
nesledujte televizi ani informace za jízdy (kromě spolujezdců na zadním sedadle). 
Pro upevnění v automobilu vždy používejte takové držáky a úchyty, které doporučí či prodává 
dovozce tohoto zařízení. 
 

Zapnutí a vypnutí zařízení 
Zařízení zapnete stisknutím tlačítka POWER na dobu cca 2-3s , vlevo nahoře ve směru pohledu na 
displej. 
Pro vypnutí stiskněte tlačítko POWER. Zařízení uloží Vaší předchozí činnost do paměti. 
 

Reset zařízení 
Reset provedete ostrým předmětem přiložením a stisknutím otvoru RESET. Tlačítko slouží v případě 
zamrznutí nebo zaseknutí softwaru. Tlačítkem RESET dojde k vynucenému vypnutí. Všechna 
neuložená data a nastavení budou ztracena. Data v interní paměti nebo na paměťové kartě budou 
zachované. Dojde k resetování interní RAM paměti systému. 
 

  



 

 

Použití dotykové obrazovky 
Windows CE je základním operačním systémem tohoto zařízení. Systém byl vyvinut pro dotykové 
obrazovky. Pro dotykové ovládání použijte pouze měkké předměty a ideálně dotyky v oblasti bříška 
lidských prstů. Ovládání zařízení nehty může zapříčinit poškrábání obrazovky.  
 

Jazyk 
Zařízení je standardně nastaveno na český jazyk.  
 

MENU 
V MENU navigace najdete velké množství aplikací a nastavení (hudba, obrázky, hry, rádio, e-book, 
kalkulačka, apod.) 
 

GPS Software a navigace 
Ikonou v MENU spustíte navigaci. GPS zařízení je vybavené pro vyhledání polohy dle souřadnic GPS 
a navigaci při jízdě s automobilem, kolem či pro pěší chůzi. GPS funkce je zapnutá automaticky. 
Se zařízením je dodávaný navigační software iGO. Pokud Vám tento software nevyhovuje, můžete 
do zařízení nainstalovat jakýkoliv jiný, který bude kompatibilní s operačním systémem Windows CE 
5.0-6.0 a musí zabírat méně paměti než 3,7GB.  
Mezi kvalitní placený software patří Amigo, Sygic, Ndrive, Copilot, Navigon, TOMTOM, Navigátor 11. 
Pokud změníte navigační software, je nutné pomocí ikony NAVICO změnit cestu spuštění k software 
k souboru .exe 
 
Podrobný návod pro software iGO Primo můžete nalézt např. zde:  
http://www.navon.cz/igo-primo/navigacni-software-igo-primo 
 

Instalace češtiny do softwaru iGO Primo 
Pro instalaci a nastavení českého jazyka je nutné postupovat přesně dle těchto instrukcí: 
1) Stáhněte si do počítače tyto 2 soubory:  
Soubor 1 
Soubor 2 
2) Tyto soubory si zkopírujte na svojí microSD kartu 
3) Zapněte navigaci, poklepejte na ikonku Explorer a stiskněte Ano 
4) 2x poklepejtena ikonku My Device a dále na ikonku Vaší microSD karty – SDMMC 
5) 1x klikněte na první soubor Lang_Czech a nahoře stiskněte Edit a dále Copy 
6) Nahoře stiskněte tlačítko šipky vlevo a vrátíte se zpět do základní nabídky 
7) 2x poklepejte na ResidentFlash, dále Primo, dále CONTENT, dále LANG 
8) Klikněte nahoře na Edit a poté Paste 
9) Pomocí šipky vlevo se proklikejte zpět do základní nabídky a klikněte znovu na ikonku Vaší 
microSD karty – SDMMC 
10) 1x klikněte na druhý soubor Voice_cze_Pavel_Liska_by_Mike a nahoře stiskněte Edit a dále 
Copy 
11) Nahoře stiskněte tlačítko šipky vlevo a vrátíte se zpět do základní nabídky 
12) 2x poklepejte na ResidentFlash, dále Primo, dále CONTENT, dále VOICE 
13) Klikněte nahoře na Edit a poté Paste 
14) Vlevo nahoře klikněte na File a dále Close a na ploše 2x poklepejte na ikonu Exit a stiskněte Yes 

http://www.navon.cz/igo-primo/navigacni-software-igo-primo
http://soubory.j-shop.cz/Lang_Czech.zip
http://soubory.j-shop.cz/Voice_cze_Pavel_Liska_by_Mike.zip


 

 

15) Vyjměte paměťovou microSD kartu a ostrým předmětem na zadní straně přidržte RESET tlačítko 
po dobu 5 sekund 
16) V menu zapněte Navigaci, zvolte vpravo dole ikonku nářadí, sjeďte dolů na možnost Regional, 
poté Program Language a změnte na češtinu. Restartujte aplikaci. 
17) Zvolte znovu ikonku vpravo dole nářadí, klikněte na Zvuk a varování, Jazyk hlasu a změnte na 
Česky 
Nyní je Váš software iGo Primo v českém jazyce. 
 
Pokud Vám nevyhovuje hlas Pavla Lišky, zde jsou ke stažení další CZ a SK hlasy. 
Postup pro instalaci je stejný:  
CZ: 1, 2, 3, 4 
SK: 1, 2 
 
 

Aktualizace map 
Pro aktualizaci map iGO Primo se obraťte na svého prodejce. Aktualizace je zpoplatněna. 
 
 

Problémy a jejich řešení 
1. Zařízení nelze spustit, svítí-li červené světlo jako známka nabíjení 

Jde o stav hlubokého vybití. Pokud necháte zařízení delší dobu bez nabíjení – cca dva týdny 
či měsíc – bude zapotřebí zařízení nejprve připojit k nabíjení pomocí USB kabelu či 
autonabíječkou. Nechejte zařízení cca 5-10min nabíjet. Baterie se začne regenerovat a 
zařízení bude opět plně použitelné. 

2. Zařízení nereaguje na pokyny 
Pokud zařízení nereaguje na pokyny a je v „zamrzlém stavu“, uchopte špičatý nástroj 
stiskněte tlačítko RESET na zadní straně zařízení. Tlačítkem RESET dojde k vynucenému 
vypnutí. Všechna neuložená data a nastavení budou ztracena. Data v interní paměti nebo na 
paměťové kartě budou zachované. Dojde k resetování interní RAM paměti systému. 

3. Kliknutím ikonky na navigaci se nic neděje 
Pokud se po stisknutím navigační ikony v MENU navigace nespustí, klikněte na ikonu Cesta 
Nav a zadejte Navigation exe filePath: residentflash\Primo\PRIMO.exe 

4. Načítání družic 

Při prvním použití navigace trvá načítání družic delší dobu, nemějte tedy strach, že je 
navigace nefunkční. Položte ji na otevřený prostor s výhledem na oblohu. 

http://soubory.j-shop.cz/Voice_cze_Cica_hantec.zip
http://soubory.j-shop.cz/Voice_cze_Jura_ostravak.zip
http://soubory.j-shop.cz/Voice_Cze-f3-lua.zip
http://soubory.j-shop.cz/Voice_Cze-m4-lua.zip
http://soubory.j-shop.cz/Voice_Slo-f2-lua.zip
http://soubory.j-shop.cz/Voice_Slo-m2-lua.zip

