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Autorádio nákladního vozidla s navigací (TNR)
Autorádio nákladního vozidla s navigací slučuje širokou řadu 

zvukových, navigačních a komunikačních funkcí do jediné 

kompaktní jednotky, která je vhodně zabudovaná do palubní 

desky. Kromě příjmu rádia AM/FM přehrává audiosystém 

disky CD a hudební soubory MP3 na vestavěné CD 

mechanice nebo přes externí konektory USB a AUX. 

Navigace
Jakmile jsou zadány specifické údaje o cíli cesty a vozidle, 

jako jsou např. rozměry, hmotnost a zatížení náprav, zahájí 

navigační systém výpočet trasy. Během tohoto výpočtu jsou 

údaje o vozidle porovnávány s informacemi digitální mapy 

uloženými na kartě SD, jako jsou např. výška podjezdů, šířka 

vozovky nebo maximální povolená hmotnost na mostech. 

Výsledkem je trasa vhodná pro dané vozidlo, přičemž se 

vyhýbá vesnicím s úzkými ulicemi nebo klikatým silnicím, 

kde by bylo nutné obtížné manévrování.

Displej
Volitelně lze displej používat také pro jiné funkce, jako je 

např. zadní kamera, která velmi usnadňuje manévrování 

s velkými vozidly při couvání.

Audiosystém
Audiosystém je schopen přehrávat několik různých typů 

médií. Díky externím konektorům USB a AUX lze připojit 

paměť USB nebo zařízení iPod. Zvuková data jsou digitálně 

přenášena přes USB do systému autorádia nákladního 

vozidla s navigací. Velká barevná dotyková obrazovka 

umožňuje snadné vyhledávání rádiových stanic nebo 

vybírání názvu skladby ze zvukových souborů, přičemž 

poskytuje vynikající přehled o možnostech výběru programu 

a hudby. Díky rozhraní Bluetooth lze zvuková data přenášet 

streamováním z hudebního nosiče do rádia.

Funkce
Základní funkce a hodnoty lze 

nastavit v hlavní nabídce a pomocí 

spínačů na volantu. Obecné funkce 

rádia, jako např. prohledávání stanic, 

textové a zvukové funkce rádia, jako 

např. nastavení zvuku a vyváženost, 

se zobrazují na přístrojové desce.
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Rádio / přehrávač USB DAF 24 V 
Inovativní funkce, určené k uspokojení nejvyšších 

požadavků a k dosažení optimálního zvuku v kombinaci 

s ergonomickým designem – rádio / přehrávač USB značky 

DAF byl speciálně vyvinutý tak, aby splňoval profesionální 

požadavky elektrických systémů vozidel s napětím 24 V. 

Rádio / přehrávač USB se dodává se skvělým systémem 

dvou reproduktorů namontovaných ve dveřích.

Funkce
Základní funkce a hodnoty lze nastavit 

v hlavní nabídce a pomocí spínačů na 

volantu. Obecné funkce rádia, jako 

např. prohledávání stanic, textové 

a zvukové funkce rádia, jako např. 

nastavení zvuku a vyváženost, se 

zobrazují na přístrojové desce.

Konektor USB/AUX
Na tomto rádiu/přehrávači USB 24 V 

značky DAF bez CD mechaniky již není 

k dispozici zastaralý přehrávač CD, 

v centrální konzole přístrojové desky 

se ale nachází chytrá přihrádka, která 

umožňuje připojení prakticky všech 

přehrávačů MP3, pamětí USB nebo 

zařízení iPod.

Jaké jsou výhody připojení přes USB/AUX?
Chybějící nebo poškrábané disky CD a přeskakování 

ve skladbách, to vše je již minulostí. Všechny hudební 

skladby jsou v jednom zařízení a lze je přenášet 

z jednoho nákladního vozidla na druhé. Ovládejte svůj 

hudební nosič ve formě paměti USB prostřednictvím 

ovládacích prvků rádia nebo spínačů na volantu.

Který konektor je nejlepší? 
Pokud se používá připojení USB, lze použít ovládací 

funkce na rádiu nebo spínače na volantu. Údaje 

přehrávače MP3, jako jsou tagy ID3, se zobrazují na 

přístrojovém panelu. Pokud se používá připojení přes 

AUX, musí se všechny ovládací funkce ovládat na 

hudebním nosiči.


