
LOGISTICKÉ INFORMACE

Název EAN Číslo zboží
Hmotnost 
zařízení 

Hmotnost 
balení 

Rozměry zařízení Rozměry balení Podrobné informace o balení
Min. 
množství 
obj.

RIDER 500 EU45 (CE) 0636926100526 1GF0.002.00 280 g 965 g 136,8 x 88,4 x 30,5 mm 210 x 137 x 93 mm
6 jednotek v přepravním balíčku
7 krabic v jedné vrstvě
6 vrstev na paletu

6
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TOMTOM RIDER 500

OBJEVUJTE  
DALŠÍ  

DOBRO-
DRUŽSTVÍ

POKRYTÍ MAPY 
Nainstalované mapy: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, 
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA, XK

Spojovací komunikace: AL, BA, BY, MD, MK

POKRYTÍ SLUŽBOU TOMTOM TRAFFIC 
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SM, TR, VA

Další informace najdete na webu tomtom.com/lifetimetraffic

OBSAH BALENÍ 
TomTom Rider 500 obsahuje: 

• Zařízení TomTom Rider 4,3”
• Držák na motocykl
• Upevňovací sada RAM
• Kabel USB
• Napájecí kabel
• Dokumentace

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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RIDER 500

Upevňovací sada do auta

Zařízení TomTom Rider snadno 
přemístíte z motocyklu do 

automobilu.

Řešení proti krádeži RAM

Vyšší úroveň zabezpečení při 
parkování motocyklu. Při krátkých 
přestávkách už nebudete muset 

odpojovat zařízení TomTom Rider.

Ochranné pouzdro

Každý den chraňte své zařízení 
TomTom před nárazy a poškrábáním.



TOMTOM RIDER 500

OBJEVUJTE DALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Objevte nejvíce adrenalinové exkluzivní nové trasy 
s nejnovějším zařízením TomTom Rider s připojením Wi-Fi®. 
Doplňte si výlety o kopce a zatáčky, synchronizujte je se 
svým zařízením a vyrazte. Ovládejte svůj smartphone 
hlasem pomocí funkcí Siri a Google Now™.

OBJEVTE TOMTOM ROAD TRIPS
Vydejte se na silnici s pečlivě vybranými trasami, které lze 
synchronizovat se zařízením Rider. Najděte si cestu se všemi 
zastávkami s panoramatickým výhledem a přestávkami na 
občerstvení vyznačenými kolem trasy a nechte se inspirovat 
pro příště: od klikatých přímořských silnic po ohromující 
horská stoupání.

Své dobrodružství začněte na stránce roadtrips.tomtom.com

PŘIZPŮSOBTE SI TRASU
Web a aplikace TomTom MyDrive vám umožní naplánovat 
a upravit vaši dokonalou jízdu. Vyhledejte a zarezervujte 
si ty nejlepší hotely a restaurace podle recenzí ve službě 
TripAdvisor a přidejte je do své trasy. Synchronizujte je se 
svým zařízením pomocí Wi-Fi® a můžete vyrazit. 

Svou trasu si naplánujte na stránce mydrive.tomtom.com

ZVOLTE SI VÝZVU
Nemáte k dispozici počítač, abyste si své dobrodružství 
naplánovali předem? Nedělejte si starosti – ty nejzábavnější 
klikaté silnice a stoupání najdete i na svém zařízení. Vyberte 
si, jak náročná má být frekvence zatáček a kopcovitost: 
nízká, střední nebo vysoká. Navigační zařízení ostatní 
obstará za vás a vy si tak budete moci užívat adrenalinovou 
zábavu.

VYTVOŘTE SI DOKONALOU OKRUŽNÍ 
CESTU
Nechte zařízení TomTom Rider, aby automaticky našlo jinou 
zpáteční trasu z vašeho výletu. Stačí si zvolit začátek trasy 
a zařízení TomTom Rider se postará o to, abyste se zpátky 
vraceli jinou cestou a mohli objevovat nové trasy.

NOVINKY V ZAŘÍZENÍ RIDER

NOVINKA TomTom Road Trips: Objevte 
nejúžasnější trasy na světě. 

NOVINKA Aktualizace prostřednictvím Wi-Fi®: 
Získávejte nejnovější mapy a software pro zařízení 
TomTom Rider prostřednictvím zabudované 
Wi-Fi®. Nepotřebujete počítač.

NOVINKA Zprávy ze smartphonu: Nechte si 
číst zprávy ze smartphonu nahlas do náhlavní 
soupravy.

NOVINKA Kompatibilita s funkcemi Siri a Google 
Now™**: Ovládejte svůj smartphone pomocí hlasu, 
abyste mohli za jízdy poslouchat hudbu, volat, 
psát zprávy a mnoho dalšího.

NOVINKA Rychlý čtyřjádrový procesor: Plánujte 
trasy rychleji než kdy dříve.

SOFTWARE A SLUŽBY

Klikaté a kopcovité silnice: Dejte vale nudným 
rovinkám a najděte si zábavné klikaté silnice 
a stoupání. 

Plánování motocyklových tras MyDrive: Vytvořte 
si vlastní zajímavé trasy ve službě MyDrive pomocí 
výběru úrovně frekvence zatáček a kopcovitosti. 
Poté je bezdrátově synchronizujte se svým zařízením.

Doživotní mapy Evropy*: Můžete si bez příplatku 
nainstalovat a aktualizovat doživotní mapy Evropy 
pro své navigační zařízení pro motocykly.

Plánování okružní trasy: Nechte zařízení TomTom 
Rider, aby automaticky našlo jinou zpáteční trasu 
z vašeho výletu.

Doživotní přístup ke službě TomTom Traffic*: 
Získejte do svého navigačního zařízení pro 
motocykly doživotní chytré trasy, díky kterým se 
vyhnete aktuálnímu provozu.

Moje trasy: Ukládejte a upravujte oblíbené trasy 
v zařízení. Nyní se snadným vyhledáváním.

Doživotní přístup ke službě Rychlostní radary*: 
Upozornění na blížící se rychlostními radary.

Statistika cesty: Podívejte se, jak dlouho jste jeli, 
jakou vzdálenost jste urazili a jaké rychlosti jste 
dosáhli.

Varování na místa častých nehod a konec dopravní 
zácpy: Varování na místa častých nehod a konec 
dopravní zácpy vám pomohou jezdit opatrněji. 

Záznamy tras: Nahrajte si záznam trasy a zábavu 
si znovu vychutnejte později.

OCEŇOVANÝ HARDWARE

Chytrá obrazovka: Tato dotyková obrazovka se 
přizpůsobí lehkým i silným rukavicím.

Plně interaktivní obrazovka: Pohybem prstů si 
můžete mapu libovolně posouvat nebo přibližovat 
či oddalovat.

Pozice na výšku: Otočte zařízení do pozice na 
výšku a uvidíte další zatáčky, které vás na trase 
čekají.

Odolnost proti počasí: Odolnost proti pádu, 
prachu a počasí (IPX7).

Viditelnost ve slunečním světle: Využijte nabídku 
různých barev pro různou denní dobu.

Podpora trasy: Snadno do svého zařízení nahrávejte 
trasy ve formátu GPX a synchronizujte je.

Slot na karty SD: Uložte si trasu na kartu SD 
a podělte se o ni se svými přáteli.

*Doživotní přístup ke službě TomTom Traffic, službám TomTom a k mapám: Na celou dobu životnosti produktu získáte službu TomTom Traffic a služby TomTom a každý rok si můžete stáhnout 
4 nebo více úplných aktualizací mapy. Ke stažení aktualizací potřebujete připojení k internetu a účet MyTomTom. Více informací najdete na webové stránce tomtom.com/lifetime. Připojení 
smartphonu: Využívejte službu TomTom Traffic a služby TomTom prostřednictvím svého smartphonu* s bezdrátovou technologií Bluetooth®. *Smartphone musí být kompatibilní a vybavený 
datovým tarifem. Mohou být účtovány poplatky, další informace viz stránka tomtom.com/connect.
**Siri je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Služba Google Now™ je obchodní známka společnosti Google Inc.

TOMTOM RIDER 500

NAPLÁNUJTE SI JÍZDU

VYCHUTNEJTE SI JÍZDU




