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Az Infotainment rendszer a gépkocsiban
a szórakoztatás és a tájékoztatás
legkorszerűbb eszköze.
Az AM és FM hullámsávokon a rádió
tizenkét automatikusan tárolható adót
tud rögzíteni. További 36 csatornát lehet
kézzel eltárolni (a hullámsávtól
függetlenül).
Az RDS-TMC funkció segítségével
megszerezheti az aktuális közlekedési
helyzetre vonatkozó legfrissebb
információkat.
A beépített zenelejátszóval audio
és MP3/WMA CD-lemezeket hallgathat.
Ezenkívül külső adattárolókat (például
iPod, MP3-lejátszó vagy USB-tároló)
vagy hordozható lejátszókat is
csatlakoztatható az Infotainment
rendszerhez külső hangforrásnak.
A digitális hangfeldolgozó rendszer
többféle előre beállított hangszínt kínál
a hangzás optimalizálásához.
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A dinamikus útvonaltervezéssel
kiegészülő navigációs rendszer
biztonságosan a kívánt célponthoz
irányítja Önt, és kívánság szerint
automatikusan kikerüli a közlekedési
dugókat vagy más útakadályokat.
Opcionális kiegészítőként
az Infotainment rendszer funkcióit
a kormánykeréken lévő gombokkal
lehet működtetni.
A rendszer könnyű működtetését jól
átgondolt megjelenésű vezérlőelemek,
egyértelmű kijelző, valamint
a többfunkciós MENU gomb biztosítja.
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Az Infotainment rendszer
használati utasításai

 Az Infotainment rendszer különféle










funkcióinak gyors áttekintéséhez
tanulmányozza az „Áttekintés”
fejezetet, mely átfogó tájékoztatást
nyújt minden funkcióról
és kezelőszervről.
Az Infotainment rendszer alapvető
működtetéséről a „Kezelés”
fejezetben találhat leírást.
A Kezelési útmutató első lapjain
és az egyes fejezetekben található
tartalomjegyzékek segítik a gyors
tájékozódást.
A betűrendbe szedett tárgymutató
szintén könnyen útba igazíthatja.
Az Infotainment rendszer funkcióinak
részletes leírása a megfelelő
fejezetekben olvasható.
A leírásokban szereplő irányok
(jobbra vagy balra, előre vagy hátra)
mindig a menetirány szerint
értendőek.

Fontos tudnivalók
az útmutatóban található
információkról
Modellváltozattól, országfüggő
modelltípustól, valamint a beépített
felszerelésektől és tartozékoktól
függően gépkocsijának felszereltsége
eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól.

Különleges jelölések

Az oldalhivatkozások 3 formában
történnek. A 3 jelentése:
„lásd az XY. oldalon”.

A kijelző képernyői
Bizonyos kijelzők különbözőek lehetnek
a tartozékok beállításai és a gépkocsi
felszereltsége alapján.

9 Veszély, 9 Figyelmeztetés,
Vigyázat
9 Veszély
A 9 Veszély keretekben kiemelt
szöveg halálos sérülések
kockázatára figyelmeztet. Ezen
utasítások figyelmen kívül hagyása
életveszélyes helyzetekhez
vezethet.

9 Figyelmeztetés
A 9 Figyelmeztetés keretekben
kiemelt szöveg baleset vagy sérülés
veszélyére figyelmeztet. Ezen
utasítások figyelmen kívül hagyása
sérülésekhez vezethet.
Vigyázat
A Vigyázat szöveggel megjelölt rész
a gépkocsi sérülésének veszélyére
figyelmeztet. Az utasítások figyelmen
kívül hagyása a gépkocsi
rongálódásához vezethet.
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Fontos tudnivalók a kezelésről
és a közlekedésbiztonságról
9 Figyelmeztetés
A navigációs rendszer használata
nem mentesíti a gépkocsivezetőt
a helyes és körültekintő közlekedési
magatartás felelőssége alól.
A megfelelő közlekedési szabályokat
minden esetben be kell tartani.
Az Infotainment rendszert mindig
úgy használja, hogy közben
biztonságosan tudja vezetni
a gépkocsit. Ha valami probléma
merül fel, állítsa meg a gépkocsit,
és álló helyzetben kezelje
az Infotainment rendszert.

9 Figyelmeztetés
Adatokat (pl. címeket) csak a gépkocsi
álló helyzetében rögzítsen.
Ha a navigációs adatok
ellentmondanak a közlekedési
szabályoknak, akkor minden esetben
a közlekedési szabályok élveznek
elsőbbséget.
Egyes területeken az egyirányú utcák,
kanyarodási és behajtási tilalmak
(például sétálóutcák) nincsenek
rögzítve. Az Infotainment rendszer
figyelmeztet az ilyen területekre,
Önnek pedig meg kell erősítenie
a figyelmeztetést. Fordítson kiemelt
figyelmet az egyirányú utcákra
és a „behajtani tilos” jelzőtáblákra.

Lopásvédelmi funkció
Az Infotainment rendszer lopás elleni
elektronikus védelemmel van ellátva.
A rendszer kizárólag az Ön
gépkocsijában működik, így egy
esetleges tolvaj számára értéktelen.
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Áttekintés

8 TP ..............................................21

Kezelőszervek
1

2

3
4
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7

gomb.........................................9
Megnyomva: az Infotainment
rendszer be-/kikapcsolása
Elforgatva: hangerő változtatása
1...6 állomáskereső gombok.......16
Hosszan megnyomva: állomás
tárolása
Röviden megnyomva: állomás
kiválasztása
DEST ..........................................33
Navigációs célpont megadása
NAV ............................................32
Egyszer megnyomva: Térkép
megjelenítése
Kétszer megnyomva: Navigációs
menü
Nyolcirányú kapcsoló..................39
Navigáció: térkép képernyő
elmozgatása térkép nézetben
CONFIG......................................13
Rendszerbeállítások
RPT NAV ....................................48
Legutóbbi navigációs utasítás
ismétlése
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b

c
d

e
f

Rádiós közlekedési hírszolgáltatás
be- vagy kikapcsolása
TONE .........................................13
Hangzás beállítása
INFO
Helyzetfüggő közlekedési hírek
AS...............................................16
Automatikus állomástárolás
Röviden megnyomva: automatikus
tárolási lista kiválasztása
Hosszan megnyomva: állomás
automatikus tárolása
BACK..........................................10
Menü: visszalépés egy szinttel
Adatbevitel: utolsó karakter vagy
az egész tétel törlése
FAV ............................................16
Kedvencek listái
MENU gomb...............................10
A menükben való tájékozódás
és választás központi vezérlőeleme
CD kiadása
Keresés előre
Rádió: keresés előre ..................16
CD/MP3/WMA: ugrás a következő
műsorszámra..............................25
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g MUTE

Némítás be- vagy kikapcsolása....9
h CD/MP3: Lejátszás indítása/

szüneteltetése ............................25
i CD/AUX......................................24

CD/MP3/WMA-lejátszás elindítása
vagy hangforrás váltása
j BAND .........................................16
Rádió bekapcsolása vagy
hullámsáv váltása
k Keresés vissza
Rádió: keresés vissza ................16
CD/MP3/WMA: ugrás az előző
műsorszámra..............................25
l CD-nyílás
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A hangrendszer távirányítója
a kormánykeréken

1 SRC (Hangforrás)

Megnyomva: hangforrás
kiválasztása
Felfelé forgatva: következő eltárolt
rádióállomás vagy következő
CD/MP3/WMA-műsorszám
Lefelé forgatva: előző eltárolt
rádióállomás vagy előző CD/MP3/
WMA-műsorszám
2 Hangerő növelése
3 Hangerő csökkentése
4 Némítás be- vagy kikapcsolása....9
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Kezelés
Kezelőszervek
Az Infotainment rendszer
a funkciógombokkal, a többfunkciós
gombbal és a kijelzőn megjelenő
menükkel működtethető.
Opcionálisan az alábbi módokon
is vezérelheti:
 a műszerfalon található központi
vezérlőegységgel 3 7
 a kormánykeréken lévő távirányítóval
38

Az Infotainment rendszer beés kikapcsolása
Nyomja meg a gombot. Bekapcsolás
után a készülék a legutóbb hallgatott
hangforrásra vált.
Automatikus kikapcsolás
Ha az Infotainment rendszer gombbal
történő bekapcsolásakor a gyújtás
ki volt kapcsolva és a vezetőoldali ajtó
nyitva volt, akkor a készülék a legutolsó
felhasználói művelet után 10 perc
elteltével automatikusan kikapcsol.

A hangerő beállítása
Forgassa el a gombot. Az aktuális
beállítás megjelenik a kijelzőn.
Az Infotainment rendszer bekapcsolás
után a legutóbb kiválasztott hangerővel
szólal meg.
Szükség esetén a hangerő a gyárilag
beállított legnagyobb bekapcsolási
hangerőre csökken.
Az alábbi különböző beállítások
végezhetők el:
 a közlekedési hírek hangereje 3 14
 a navigációs üzenetek hangereje
3 48
Sebességfüggő
hangerő-szabályozás
A sebességfüggő hangerő
bekapcsolásával 3 13 a menetzajok
és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő
automatikusan változik.
Némítás
Nyomja meg a MUTE gombot
a hangforrás lenémításához.
A némítás visszavonásához: forgassa el
a gombot vagy nyomja meg újra
a MUTE gombot.
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Funkciók
Rádió
Nyomja meg a BAND gombot a rádió
főmenüjének megnyitásához vagy
a hullámsávok közötti átváltáshoz.
Az állomásválasztási opciókat kínáló
almenü megnyitásához nyomja meg
a MENU gombot.
A rádió funkcióinak részletes leírása
3 16.

Zenelejátszók
Nyomja meg a CD/AUX gombot a CD,
USB, iPod vagy AUX menü (ha van)
megnyitásához, illetve az ezen menük
közötti váltáshoz.
A műsorszám-választási opciókat kínáló
almenü megnyitásához nyomja meg
a MENU gombot.
A zenelejátszó funkcióinak részletes
leírása 3 24.

Navigáció
Nyomja meg kétszer a NAV gombot
a Navigáció menü megnyitásához.
A navigációs rendszer funkcióinak
részletes leírása 3 30.
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A menük kezelése

Példák a menük kezelésére

MENU gomb

Menüpont kiválasztása

Beállítások érvényre juttatása

A MENU gomb a menük kezelésére
szolgáló fő vezérlőszerv.
Forgassa el
 Menüpont kijelöléséhez
 Számérték megadásához
Nyomja meg
 Kijelölt menüpont kiválasztásához
vagy bekapcsolásához
 Számérték megerősítéséhez
 Rendszerfunkció be- vagy
kikapcsolása

BACK gomb
Ezen gomb megnyomásával:
 kiléphet egy menüből,
 egy almenüből visszatérhet az eggyel
fentebb lévő menüszintre,
 törölheti egy betű- vagy számsorozat
utolsó karakterét.
A gombot pár másodpercig nyomva
tartva a teljes tételt törölheti.

Forgassa el a MENU gombot a kurzor
(színes háttér) mozgatásához a kívánt
menüpontra.
Nyomja meg a MENU gombot
a menüpont kiválasztásához.
Almenük
A menü jobb szélén nyíl jelzi, ha egy
menüpont kiválasztása után további
menüpontokat tartalmazó almenü nyílik
meg.

Forgassa el a MENU gombot a kívánt
beállítás kijelöléséhez.
Nyomja meg a MENU gombot
a beállítás érvényre juttatásához.
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Érték beállítása

Funkció be- vagy kikapcsolása

Betű- vagy számsor megadása

Forgassa el a MENU gombot a jelenleg
beállított érték megváltoztatásához.
Nyomja meg a MENU gombot
a beállított érték megerősítéséhez.

Forgassa el a MENU gombot a ki- vagy
bekapcsolni kívánt funkció
kijelöléséhez.
Nyomja meg a MENU gombot
a Be és a Ki állapot közti váltáshoz.

Karaktersorozatok, például utcanevek
megadásához:
Forgassa el a MENU gombot a kívánt
karakter kiválasztásához.
Nyomja meg a MENU gombot
a kiválasztott karakter
megerősítéséhez.
A BACK gombbal kitörölhető a betűvagy számsor legutolsó tagja. A gombot
hosszan nyomva tartva a teljes tételt
törölheti.
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Hangzás beállítása
A hangzás beállító menüjében külön
hangjellemzők állíthatók be minden
hullámsávra és minden hangforrásra.

Nyomja meg a TONE gombot
a hangzás menü megnyitásához.

Mély, közép és magas hangok
beállítása

A hangerő elosztása az első
és a hátsó hangszórók között

Válassza ki a Basszus, Közép vagy
a Magas menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket a kiválasztott
menüponthoz.

Válassza ki a Fader menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.
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A hangerő elosztása a bal
és a jobb oldali hangszórók
között

Hangzás optimalizálása egy adott
zenei stílushoz

13

Nyomja meg a CONFIG gombot
a rendszerbeállítások menü
megnyitásához.

Hangerő-beállítás
Sebességfüggő
hangerő-szabályozás

Válassza ki a Balansz menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.

Egyedi beállítások nullázása
Válassza ki a kívánt menüpontot,
és nyomja meg a MENU gombot
pár másodpercig.

Valamennyi beállítás „0”-ra vagy
„Ki”-re állítása
Tartsa lenyomva a TONE gombot
néhány másodpercig.

Válassza ki az EQ (Előre beállított
hangszínek) menüpontot.
A megjelenített menüpontok
a megfelelő zenei stílusokhoz
optimalizált mély, közepes és magas
hangzásbeállításokat kínálnak.
Válassza ki a kívánt menüpontot.

Rendszerbeállítások
Az Infotainment rendszeren bármikor
különböző beállításokat
és hangolásokat lehet végezni.

Válassza a Rádió beállítások,
majd a Sebességfüggő hangerő
menüpontot.
A megjelenő menüben
a sebességfüggő hangerő-szabályozás
funkció kikapcsolható, vagy beállítható
a hangerő-kompenzáció mértéke.
Válassza ki a kívánt menüpontot.
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Közlekedési hírek hangereje (TA)
A közlekedési hírek hangerejét
(TA hangerő) a normál audio
hangerőhöz képest csökkentve
vagy növelve állíthatja be.

Válassza ki egymás után a Rádió
beállítások, RDS beállítások,
majd a TA-hangerő menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.

Dátum és idő beállítása

 Dátumformátum beállítása: átváltás

a HH/NN/ÉÉÉÉ és a NN.HH.ÉÉÉÉ
dátumformátum között.
 Pontos idő kijelzése:
időmegjelenítés be/kikapcsolása
a kijelzőn.
 RDS-óra szinkron.: a funkció
bekapcsolása után a kijelzett idő
automatikusan frissítésre kerül
az RDS csatorna időjele alapján 3 22.
Az RDS időbeállítás eltarthat
néhány percig.
Állítsa be a kívánt értéket.
Ha a kijelzett idő és dátum módosításra
szorul:
Válassza ki az Idő és dátum
menüpontot.
Választható beállítási lehetőségek:
 Pontos Idő beállítása: a kijelzőn
megjelenő idő módosítása.
 Dátum beállítása: a kijelzőn
megjelenő dátum módosítása.
 Időformátum beállítása: átváltás
a 12 órás és a 24 órás időformátum
között.

Kijelző üzemmódjának
kiválasztása
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Válassza ki a Kijelző beállítások
menüpontot.
Választható kijelző-beállítási
lehetőségek:
 Nappali üzemmód: a képernyő
megvilágításának hozzáigazítása
a nappali fényviszonyokhoz.
 Éjszakai üzemmód: a képernyő
megvilágításának hozzáigazítása
az éjszakai fényviszonyokhoz.
 Automatikus üzemmód: a kijelző
üzemmódja a világítás be- vagy
kikapcsolt állapotának megfelelően
változik.
Válassza ki a kívánt menüpontot.

A nyelv megváltoztatása

Amennyiben a megjelenő menük
és a navigációs üzenetek nyelve
módosításra szorul:
Válassza a Járműbeállítások,
majd a Nyelvek menüpontot.
Válassza ki megfelelő nyelvet.

15
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Rádió

Rádió

Kezelés
Kezelő gombok

Kezelés .......................................
Rádiós adatrendszer...................

16
22

A rádió legfontosabb irányító gombjai
a következők:
 BAND: a rádió bekapcsolása

, : állomáskeresés
 AS: automatikus tárolási listák
 FAV: kedvencek listái
 1...6: memóriagombok
 TP: rádiós közlekedési hírszolgáltatás

A rádió bekapcsolása

Nyomja meg a BAND gombot a rádió
főmenüjének megnyitásához.
A legutóbb kiválasztott rádióállomás
műsora hallható.

Hullámsáv kiválasztása
Nyomja meg a BAND gombot az AM
és FM hullámsávok közötti átváltáshoz.
Az adott hullámsávon legutóbb
kiválasztott rádióállomás műsora
hallható.

Állomás kiválasztása
Automatikus állomáskeresés
Röviden nyomja meg a
vagy
a
gombot. A készülék önműködően
megkeresi a következő fogható
rádióállomást, és annak a műsorát
kezdi el játszani.
A keresés egymás után az összes
állomásra elvégezhető az adott
hullámhosszon.
Ha a rádió nem talál állomást,
automatikusan érzékenyebb keresési
szintre kapcsol. Ha továbbra sem talál
adót, a készülék az utoljára beállított
frekvenciára vált.
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Rádió
Bekapcsolt RDS funkció esetén
a készülék csak RDS állomásokat 3 22
keres, és ha a közlekedési
hírszolgáltatás (TP) be van kapcsolva,
csak közlekedési hírállomásokra 3 21
történik keresés.
Ha ismeri az állomás frekvenciáját:
Tartsa nyomva a
vagy a
gombot.
Engedje el, amint megközelíti a kívánt
frekvenciát a kijelző szerint.
A készülék önműködően megkeresi
a következő fogható rádióállomást,
és annak a műsorát kezdi el játszani.

Manuális állomáskeresés
Forgassa el a MENU gombot, és állítsa
be vele a legkedvezőbb vételi
frekvenciát a felugró frekvenciakijelzőn.

Automatikus tárolási listák (AS)
Az adott hullámsávon legjobb vételt
kínáló állomások automatikusan
megkereshetők és eltárolhatók
az automatikus tárolás funkcióval.
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Mindegyik hullámsávon két automatikus
tárolási lista áll rendelkezésre (AS 1,
AS 2), melyeken egyenként 6 állomás
tárolható el.

Kézi rádióállomás-tárolás
Az állomások manuálisan is eltárolhatók
az automatikus tárolási listákon.
Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.
Nyomja meg röviden az AS gombot
egy automatikus tárolási lista
megnyitásához vagy másik tárolási
listára való átváltáshoz.
Az állomás eltárolásához a lista
egy bizonyos helyén: Tartsa lenyomva
az 1...6 állomásgombot
néhány másodpercig. Az állomás
sikeres elmentését hangjelzés
nyugtázza.
Az automatikus állomástárolás felülírja
az előzőleg kézzel eltárolt állomásokat.

Automatikus rádióállomás-tárolás
Tartsa nyomva az AS gombot, amíg
megjelenik az Automatikus mentés
menü. Az aktuális hullámsáv
12 legerősebb rádióállomása eltárolódik
a két automatikus tárolási listán.
Az automatikus tárolás
megszakításához nyomja meg
a MENU gombot.

Állomás előhívása
Nyomja meg röviden az AS gombot
egy automatikus tárolási lista
megnyitásához vagy másik tárolási
listára való átváltáshoz.
Nyomja meg röviden
az 1...6 állomásgombok egyikét
a megfelelő számú állomás
előhívásához.
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Kedvencek listái (FAV)
Állomások valamennyi hullámhosszról
eltárolhatók manuálisan a Kedvencek
listákon.

Az állomás eltárolásához a lista egy
bizonyos helyén: Tartsa lenyomva
az 1...6 állomásgombot
néhány másodpercig. Az állomás
sikeres elmentését hangjelzés
nyugtázza.
Állomás előhívása
Nyomja meg röviden a FAV gombot egy
Kedvencek lista megnyitásához vagy
másik Kedvencek listára való
átváltáshoz.
Nyomja meg röviden
az 1...6 állomásgombok egyikét
a megfelelő számú állomás
előhívásához.

Minden listán 6 állomás tárolható el.
A rendelkezésre álló Kedvencek listák
száma beállítható 3, lásd „Kedvencek
listák számának meghatározása”.
Rádióállomás tárolása
Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.
Nyomja meg röviden a FAV gombot egy
Kedvencek lista megnyitásához vagy
másik Kedvencek listára való
átváltáshoz.

Kedvencek listák számának
meghatározása

A rendelkezésre álló Kedvencek listák
száma beállítható.
Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza a Rádió beállítások,
majd a Rádió-kedvencek menüpontot.
Válassza ki a Kedvencek listáinak
kívánt számát.
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Hullámsáv menük

Kedvenc állomások listája

Állomások listája

Az állomásválasztás elvégzésére egyéb
módszer is rendelkezésre áll az AM
és FM menün keresztül.
A rádió főmenüjében tartózkodva
nyomja meg a MENU gombot
a megfelelő hullámsáv menü
megnyitásához.

Válassza ki a Kedvencek listája
menüpontot.
Valamennyi elmentett AM és FM
állomás megjelenik a Kedvencek
listájában.
Válassza ki a kívánt állomást.
Az épp kiválasztott állomást
a szimbólum jelzi.

Válassza ki az AM vagy FMállomáslista menüpontot.
A körzetben fogható valamennyi
rádióállomás megjelenik.
Ha korábban még nem hozott létre
állomáslistát, az Infotainment rendszer
automatikus keresést végez.
Válassza ki a kívánt állomást.
Az épp kiválasztott állomást
a szimbólum jelzi.
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Az állomások listájának frissítése
Ha az AM, FM vagy DAB
állomáslistában tárolt állomások már
nem foghatók:
Válassza ki a megfelelő Update station
list (Állomáslista frissítése) menüpontot.
Az állomások keresése megkezdődik.
A keresés befejezése után a legutóbb
kiválasztott rádióállomás műsora
hallható.
Az állomáskeresés megszakításához:
nyomja meg a MENU gombot
Az FM hullámsávon a megfelelő
kategórialisták is frissülnek.
Fontos információ az állomáslisták
frissítéséről
Az Infotainment rendszer kettős
hangolóegysége folyamatosan frissíti
az állomások listáit a háttérben. Ennek
segítségével lehetővé válik, hogy
például hosszabb utazások során
az állomáslisták mindig a helyileg
fogható adókat tartalmazzák. Mivel
az automatikus frissítés eltart egy
bizonyos ideig, nem áll rendelkezésre
rögtön a listában valamennyi állomás
a vételi körzet hirtelen megváltozása

esetén. Ilyen esetekben az állomások
listájának frissítését gyorsítani lehet
a megfelelő Update station list
(Állomáslista frissítése) parancs
kiadásával.
Kategóriák listái

Számos RDS állomás közvetít
PTY-kódot, amely a sugárzott műsor
típusát jelzi (pl. hírek). Néhány
rádióállomás az éppen sugárzott műsor
tartalmától függően változtathatja
a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja
ezeket az állomásokat – műsortípus
szerint csoportosítva – az megfelelő
kategórialistában.
Az állomások által megadott
műsortípusok szerinti kereséshez tegye
a következőket:
Válassza ki a FM kategória-lista
menüpontot.
Megjelenik az éppen rendelkezésre álló
műsortípusok listája.

Válassza ki a kívánt műsortípust.
A kijelzőn megjelennek a kiválasztott
műsortípust sugárzó, pillanatnyilag
fogható rádióállomások.
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Válassza ki a kívánt állomást.
Az állomáslista frissítésekor
a kategórialista is frissül.
Az épp kiválasztott állomást
a szimbólum jelzi.

Rádiós közlekedési
hírszolgáltatás
(TP = Közlekedési hírek)
A közlekedési rádióállomások olyan
RDS állomások 3 22, amelyek
közlekedési híreket sugároznak.

A rádiós közlekedési
hírszolgáltatás kiés bekapcsolása
Az Infotainment rendszer közlekedési
hírek fogadására váró funkciójának kiés bekapcsolása:
Nyomja meg a TP gombot.
 Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, akkor [ ] jelzés látható
a kijelzőn fekete színnel (vagy szürke
színnel, ha ki van kapcsolva).
 A készülék kizárólag közlekedési
hírállomások vételére van beállítva.

 Ha az adott állomás nem sugároz

közlekedési híreket, a készülék
önműködően megkeresi a következő
fogható közlekedési adót.
 Amint a keresés közlekedési
hírállomást talál, [TP] jelzés látható
a kijelzőn fekete színnel. Ha nem talál
közlekedési hírállomást, a TP jelzés
szürke színnel látható.
 A közlekedési hírek az előzőleg
beállított TA hangerővel hallhatók
3 13.
 Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, a készülék
megszakítja a CD/MP3 zeneszámok
lejátszását a közlekedési hírek
idejére.

Csak közlekedési hírek
hallgatása
Kapcsolja be a közlekedési
hírszolgáltatást, majd halkítsa le
teljesen az Infotainment rendszert.

Közlekedési hírek kizárása
Ha nem szeretne közlekedési híreket
hallgatni, pl. CD/MP3/WMA lejátszása
közben:

21

Nyomja meg a TP vagy
a többfunkciós gombot.
A közlekedési hír félbeszakad,
de a közlekedési hírszolgáltatás
bekapcsolva marad.

EON (Kiemelt más hálózatok)
Az EON (Kiemelt más hálózatok)
üzemmóddal közlekedési híreket
hallgathat még akkor is, ha a beállított
állomás nem sugároz saját közlekedési
információkat. Ha ilyen állomás van
beállítva, a TP fekete színnel kerül
kijelzésre, mint a közlekedési
hírszolgáltatás esetén.
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Rádiós adatrendszer

Az RDS beállítása

A Rádiós adatrendszer (RDS) az FM
rádióállomások által nyújtott
szolgáltatás, amely a kívánt FM
csatorna kikeresését és a zavarmentes
vétel biztosítását foglalja magába.

 Az Infotainment rendszer az AF

(Alternatív frekvencia) használatával
mindig a kijelölt rádióadó legjobb
vételi frekvenciájára hangol 3 lásd
„Regionalizáció”.
 A fogott állomástól függően
az Infotainment rendszer kijelzi
a rádiószövegeket, melyek többek
között az aktuális műsorra vonatkozó
információkat közölnek.

Regionalizáció be- és
kikapcsolása
Az RDS beállító menü megnyitásához:
Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza a Rádió beállítások, majd
a RDS beállítások menüpontot.
Az RDS állomásokat az állomás neve
azonosítja, amely bekapcsolt
RDS funkció esetén a frekvencia helyén
jelenik meg a kijelzőn 3 22.

Az RDS be- és kikapcsolása
Állítsa az RDS menüpontot Be
vagy Ki állapotra.
Az RDS bekacsolása az alábbi
előnyökkel járhat:
 A kijelzőn a frekvencia helyett
a beállított állomás neve látható.

(Az RDS üzemmód ehhez legyen
bekapcsolva)
Némelyik RDS állomás adott
időpontokban különböző regionális
programokat sugároz eltérő
frekvenciákon.
Állítsa a Regionális menüpontot Be
vagy Ki állapotra.
A keresés csak azonos regionális
programba tartozó alternatív
frekvenciájú (AF) állomásokat vesz
figyelembe.
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Kikapcsolt regionalizáció mellett
az állomások alternatív frekvenciáinak
megválasztása nem veszi figyelembe
a regionális programokat.

RDS szöveggörgetés
Egyes RDS adók az állomás nevéről
egyéb információkra váltanak át
a kijelzőn. Ez alatt a programnév nem
látható a kijelzőn.
Az egyéb információk kizárásához:
Állítsa az RDS-szöveg leállítása
menüpontot Be állapotra.

Rádiószöveg
Ha az RDS vétel be van kapcsolva
és RDS állomást hallgat, az állomás
neve alatt információk jelennek meg
az aktuálisan fogható műsorról
és az éppen játszott zeneszámról.
Ezen információk megjelenítéséhez
vagy elrejtéséhez:
Állítsa a Rádiószöveg menüpontot Be
vagy Ki állapotra.

Közlekedési hírek hangereje
A közlekedési hírek hangereje előre
beállítható 3 13.

23

CD500_J300-MY10_HU.book Page 24 Tuesday, June 30, 2009 2:13 PM

24

Zenelejátszók

Zenelejátszók
CD-lejátszó .................................
Külső eszközök csatlakoztatása .

CD-lejátszó

 Az írható és újraírható (CD-R

Az Infotainment rendszer
zenelejátszójával audio és MP3/WMA
CD-lemezeket hallgathat.
24
27

Fontos tudnivalók az audio
és MP3/WMA CD-kkel
kapcsolatban



Vigyázat
A lejátszóba semmiképpen ne
helyezzen 8 cm átmérőjű vagy
szokatlan alakú CD-, illetve
DVD-lemezt.
A CD-lemezekre nem szabad
matricákat ragasztani. Az ilyen lemez
elakadhat a lejátszóban, esetleg
megrongálhatja a meghajtót. Ez
a készülék költséges cseréjéhez
vezethet.
 Előfordulhat, hogy a készülék nem








megfelelően, vagy egyáltalán nem
játssza le az audio CD szabványtól
eltérő, másolásvédelemmel ellátott
CD-lemezeket.


és CD-RW) lemezek körültekintőbb
bánásmódot igényelnek, mint
a gyárilag írt CD-lemezek. Kérjük,
kezelje a házilag írt CD-R és CD-RW
lemezeket kellő gondossággal; lásd
alább.
Az írható és újraírható (CD-R
és CD-RW) lemezeket előfordulhat,
hogy a készülék nem megfelelően,
vagy egyáltalán nem játssza le.
A készülék a vegyes CD-lemezeket
(kevert audio és adat, pl. MP3) audio
CD-lemezként ismeri fel és játssza le.
Ne hagyjon ujjlenyomatokat
a CD-ken, mikor cseréli őket.
A lejátszóból kivett lemezeket
a sérülések és szennyeződések
elkerülése érdekében azonnal
helyezze a tartójába.
A CD-lemezekre kerülő
szennyeződések és folyadékok
beszennyezhetik a lejátszó lencséjét,
és megzavarhatják a készülék
működését.
Óvja a CD-lemezeket a hőtől
és a közvetlen napsugárzástól.
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 MP3/WMA CD-k esetén a következő

korlátozások érvényesek:
A legmélyebb könyvtárszerkezet
az MP3/WMA CD- és
DVD-lemezeken: 11 szint.
Az eltárolható műsorszámok
maximális száma az MP3/WMA
CD- és DVD-lemezeken: 1000.
Az online zeneboltok választékából
származó, digitális jogvédelemmel
(Digital Rights Management – DRM)
ellátott WMA-fájlokat a készülék nem
játssza le.
A lejátszó csak azon WMA-fájlokat
játssza le biztosan, amelyeket
a Windows Media Player 8-as vagy
frissebb verziójával készítettek.
Használható lejátszási listák
kiterjesztése: .m3u, .pls
A listák elemeinek relatív útvonallal
kell szerepelniük.
 Ez a fejezet csak az MP3-fájlok
lejátszását részletezi, ugyanis
az MP3- és a WMA-fájlok kezelése
teljesen megegyezik.

Ha WMA-fájlokat tartalmazó CD
került behelyezésre, MP3 menük
jelennek meg.

Kezelő gombok
A CD-lejátszó legfontosabb kezelő
gombjai a következők:
 CD/AUX: lejátszó kiválasztása

, : műsorszám kiválasztása,
gyorskeresés előre/vissza
műsorszámon belül

: lejátszás szüneteltetése/
újraindítása
 : CD kiadása

CD és MP3 lejátszása

25

Csúsztasson be egy CD-lemezt
nyomtatott oldalával felfelé
a CD-nyílásba, amíg a készülék
behúzza azt.
A lemez lejátszása automatikusan
megkezdődik, és az Audió CD vagy
az Audio MP3 menü jelenik meg
a kijelzőn.
Ha már van CD a lejátszóban,
de az Audió CD vagy Audio MP3 menü
nem látható a kijelzőn:
Nyomja meg a CD/AUX gombot.
Az Audió CD vagy az Audio MP3 menü
megjelenik a kijelzőn, és a lemez
lejátszása megkezdődik.
Az audio vagy MP3 CD-lemezen tárolt
adattól függően a CD-re vonatkozó
különböző információk és az aktuális
műsorszám jelenik meg a kijelzőn.
Ha az Audió CD vagy az Audio MP3
menü nem jelenik meg a CD/AUX gomb
megnyomása után, akkor egy
navigációs CD maradt a CD-nyílásban.
Nyomja meg a gombot a navigációs
CD eltávolításához.

Lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg a

gombot.
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A lejátszás újraindításához nyomja meg
ismét a
gombot.

MP3 lejátszása közben

Műsorszám keresése előre
vagy vissza
Nyomja meg röviden a
vagy
a
gombot, majd nyomja meg
a
vagy a
gombot, és tartsa
lenyomva, amíg a kívánt műsorszám
meg nem jelenik.

Műsorszám közvetlen
kiválasztása
CD lejátszása közben

Műsorszámok véletlenszerű
sorrendben történő lejátszása

 Forgassa el a MENU gombot

 Forgassa el a MENU gombot, vagy
 nyomja meg a MENU gombot,

majd válassza ki a Zeneszám-lista
menüpontot
a lemezen található összes műsorszám
felsorolásához.
Válassza ki a kívánt műsorszámot.

a lemezen található összes
műsorszám felsorolásához, vagy
 nyomja meg a MENU gombot,
válassza ki a Mappák vagy
a Lejátszási listák menüpontot
(ha van), majd a kívánt listát vagy
mappát.
Válassza ki a kívánt műsorszámot.

Ugrás a következő vagy az előző
műsorszámra
Nyomja meg röviden a
vagy
a
gombot egyszer vagy többször.

Nyomja meg a MENU gombot, majd
állítsa a Véletl.számválasztás
menüpontot Be állapotra.
Az RDM funkció kikapcsol a Mappák
vagy a Zeneszám-lista menüpont
kiválasztásakor.

Gyorskeresés előre/vissza
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a
vagy a
gombot a lejátszott
műsorszámon belüli gyorskereséshez.

CD eltávolítása
Nyomja meg a gombot.
A készülék kiadja a lemezt
a CD-nyíláson át.
Ha nem veszi ki a CD-t, a készülék
pár másodperc elteltével ismét
behúzza azt.
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Külső eszközök
csatlakoztatása

Hangforrás működtetése

 Csak 512 byte-os szektormérettel

és FAT típusú fájlrendszerrel
rendelkező MP3-lejátszók és USB
adathordozók támogatottak.
 Merevlemez (HDD) meghajtók
használata nem támogatott.
 Az USB adathordozók maximális
hossza 70 mm lehet, az ennél
nagyobb méretű eszközök
megrongálódhatnak a kartámasz
lehajtásakor.

USB-s adatforrás működtetése

A középkonzol fedele alatt AUX és USB
csatlakozóaljzat található a külső
hangforrások csatlakoztatásához.
A csatlakozóaljzatokat mindig tartsa
tisztán és szárazon.

AUX-bemenet
Lehetőség van például hordozható
CD-lejátszó csatlakoztatására
az AUX-bemenethez 1 3,5 mm-es
csatlakozó dugóval.

Az AUX-bemenethez csatlakoztatott
hangforrás csak a csatlakoztatott
eszköz kezelőszerveivel működtethető.

USB-csatlakozó
Az MP3-lejátszók és USB-s
adathordozók az USB-csatlakozón 2
keresztül csatlakoztathatók.

Fontos információ
 A csatlakoztatott MP3-lejátszóknak

és USB-s adathordozóknak meg kell
felelniük az USB Mass Storage Class
(USB MSC) előírásnak.

27
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Az USB-csatlakozóra csatlakoztatott
adathordozók az Infotainment
rendszerrel működtethetők; kezelésük
megegyezik az audio MP3 CD-kével
3 25.

iPod csatlakoztatása
és használata
Az iPod képes csatlakozni
az Infotainment rendszerhez. Ezután
az Infotainment rendszer menüi
és vezérlőelemei használandók
a működtetéshez.

 Olyan iPod csatlakoztatása esetén,

iPod csatlakoztatása

Támogatott iPod modellek

Az iPod eszközök az USB-csatlakozón
keresztül az Infotainment rendszerrel
működtethetők; kezelésük alapvetően
megegyezik az audio MP3 CD-kével
3 25.
Az alábbiakban csak az iPod
működtetésének és használatának
eltérő részletei kerülnek ismertetésre.

 iPod nano

(1./2./3./4. generáció)
 iPod videólejátszással
(5./5.5. generáció)
 iPod classic
(6. generáció)
 iPod touch
(1./2. generáció)
Az alábbi helyzetekben működési
és használati nehézségekkel lehet
számolni:

iPod használata

mely újabb szoftver (firmware)
verzióval van ellátva, mint
az Infotainment rendszer.
 Olyan iPod csatlakoztatása esetén,
mely más szolgáltatóktól származó
(pl. Rockbox) firmware szoftverrel van
ellátva.

Csatlakoztassa az iPod USB-kábelét
az USB-csatlakozóhoz 2.
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Zenelejátszók
iPod funkciók

A tárolt adattól függően különböző
módokon lehet a műsorszámokat
kiválasztani és lejátszani.
Nyomja meg a többfunkciós gombot,
majd válassza ki a Keresés...
menüpontot a lehetséges funkciók
megjelenítéséhez.
Az eszközön végzett keresési
műveletek több percig is eltarthatnak.
Ezen idő alatt a legutóbb kiválasztott
rádióállomás műsora hallható.

29
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Navigáció
Bevezetés ...................................
Kezelés .......................................
Szimbólumok áttekintése............

Bevezetés

30
32
51

A navigációs rendszer megbízhatóan
és biztonságosan elvezeti Önt a kívánt
úti célhoz anélkül, hogy egyáltalán
ismerné a környéket, vagy hosszasan
keresgélnie kellene a térképen.
A dinamikus célbairányítás szükség
esetén figyelembe veszi az aktuális
közlekedési helyzetet az útvonal
kiszámításánál. Ehhez az Infotainment
rendszerre az RDS-TMC adatokkal
érkező és az adott vételi körzetre
érvényes közlekedési hírek szolgálnak
alapul.
A navigációs rendszer azonban nem
veheti figyelembe az összes
közlekedési eseményt, az időközben
megváltozott közlekedési szabályokat
és a váratlanul bekövetkező
veszélyeket vagy akadályokat
(pl. útmunkálatokat).

Vigyázat
A navigációs rendszer használata nem
mentesíti a gépkocsivezetőt a helyes
és körültekintő közlekedési
magatartás felelőssége alól.
A megfelelő közlekedési szabályokat
minden esetben be kell tartani.
Ha a navigációs adatok
ellentmondanak a közlekedési
szabályoknak, akkor minden esetben
a közlekedési szabályok élveznek
elsőbbséget.

Fontos megjegyzések
a navigációs rendszer
működéséhez
A navigációs rendszer érzékelők
segítségével észleli a gépkocsi
helyzetét és mozgását. A megtett
távolságot a gépkocsi sebességmérő
műszere, a kanyarokat
és megfordulásokat a giroszkópos
érzékelő által szolgáltatott adatok
alapján számolja. Az aktuális helyzetet
a GPS (Globális helymeghatározó
rendszer) műholdak állapítják meg.
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Az érzékelők jelei és a navigációs
CD-lemezen található digitális térképek
összehasonlításával a rendszer
kb. 10 méteres pontossággal képes
meghatározni a gépkocsi helyzetét.
A rendszer alapvetően gyenge
GPS-vételi lehetőség esetén is
működőképes, azonban csökken
a helymeghatározás pontossága, ami
hibás helymeghatározáshoz
és pontatlan helyadatok közléséhez
vezethet.
Az úti cél címe vagy meghatározott
célállomás (következő benzinkút,
szálloda stb.) megadása után
a készülék kiszámítja a pillanatnyi
helyzet és a kiválasztott úti cél közötti
távolságot.
A készülék hangüzenetekkel
és célirányt mutató nyíllal vagy
a képernyőn megjelenő színes térkép
segítségével, illetve a kétféle jelzés
együttesével vezetheti el Önt az úti
célhoz.

TMC közlekedési információs
rendszer és dinamikus
útvonaltervezés
A TMC közlekedési információs
rendszer a TMC adóktól érkező
valamennyi közlekedési hírt fogja.
Ha a dinamikus célbairányítás be van
kapcsolva, a rendszer számításba veszi
ezen információkat az útvonal
kiszámításánál. A művelet során
az útvonal úgy kerül megtervezésre,
hogy az előre beállított kritériumoknak
(lásd 3 48) megfelelő közlekedési
akadályok kikerülhetők legyenek.
Ha bekapcsolt dinamikus
célbairányításnál a tervezett útvonalon
valahol forgalmi akadály van,
az előzetes beállításoktól függően
üzenet jelenik meg, hogy a rendszer
az útvonal megváltoztatásával
keressen-e kerülőutat.
A TMC közlekedési információk
szimbólumok formájában jelennek meg
a célbairányítási képernyőn,
vagy részletes szövegként
a TMC-üzenetek menüben.
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A TMC információk használatához
szükség van TMC állomások vételére
az adott térségben.
A dinamikus célbairányítás csak akkor
képes működni, ha adatokat kap a TMC
közlekedési információs rendszeren
keresztül.
A dinamikus célbairányítás funkció
bármikor kikapcsolható 3 42.

Fontos tudnivalók a CD-n
található térképek tartalmával
kapcsolatban
A teljes térkép tartalma túlságosan nagy
méretű, hogy egyszerre elférjen
a rendszer memóriájában.
Külföldre történő navigáláshoz
helyezzen be navigációs CD-lemezt,
vagy töltse be az adott térségre
vonatkozó adatokat a rendszerbe.
Európa főbb úthálózata automatikusan
betöltődik. Ehhez szükség lehet egyéb
térképek törlésére a memóriából.
Amint a kívánt térképrészlet betöltésre
került, a CD-lemez kivehető, így
a készülék a továbbiakban használható
zenék lejátszására.
Térk.adatok hozzáad/eltáv. 3 49.
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Fontos információk a menük
használatáról
A menük és a navigáció legfontosabb
kezelőszervei a MENU gomb,
a nyolcirányú kapcsoló, valamint
a NAV, DEST és BACK gombok.
 Forgassa el a MENU gombot:
kiválaszt egy menüpontot a menüben.
A kiválasztott menüpont színesen
jelenik meg. A térkép léptékének
módosítása.
 Minden elérhető opció színesen
jelenik meg, a nem elérhetőket
a rendszer átugorja.
 Nyomja meg a MENU gombot:
kijelölés elfogadása, másik menüre
váltás vagy funkció aktiválása.
 Nyomja meg a NAV gombot:
navigációs főmenü, az összes
navigációs funkció innen érhető el.
 Nyomja meg a DEST gombot:
főmenü az úti cél megadásához.
Az úti cél megadására szolgáló
összes funkció innen érhető el.
 Nyomja meg a BACK gombot: kilép
egy menüből vagy egy menüszinttel
feljebb lép.

 A nyolcirányú kapcsoló

megnyomása: térkép képernyő
elmozgatása. Egy úti cél
megadásához nyomja meg
a kapcsolót a megfelelő irányba,
hogy a célkeresztet a célpont fölé
pozícionálja a térképen.

Kezelés
Navigáció indítása
A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a gombot.
Nyomja meg a NAV gombot.
A készülék minden egyes
bekapcsolásakor biztonsági
figyelmeztetések jelennek meg
a képernyőn a navigációs rendszer
használatával kapcsolatban. Nyomja
meg a MENU gombot a leírtak
elfogadásához.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
tartózkodási hely térképe.
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Cél bevitele

az úti cél vagy a térképen megadható
pont közelében, valamint név alapján
keresve 3 35.
 Kiválasztás térképről: úti cél
kiválasztása a célkereszttel
közvetlenül a térképen 3 39.
 Latitude / Longitude: úti cél
kiválasztása földrajzi koordináták
megadásával 3 39.

Címlista
Nyomja meg a DEST gombot,
majd válassza ki a Cím megadása
menüpontot.
A DEST gombot megnyomva az alábbi
menüpontok érhetők el a Cél
megadása menüből:
 Cím megadása: az úti cél ország,
város, utca és házszám adatokkal
való közvetlen megadása 3 33.
 Címlista: a címlistában már eltárolt
úti cél megadása 3 34.
 Utolsó célok: választás a legutoljára
kiválasztott úti célok közül 3 35.
 POI-k: választás az érdeklődésre
számot tartó (POI) helyek listájáról
(éttermek, szállodák, benzinkutak
stb.) az aktuális tartózkodási hely,

33

Cím közvetlen megadása
a betűbeviteli funkcióval:
Válassza ki az Ország menüpontot.
Jelölje ki a kívánt az országot a listából,
majd fogadja el.
Válassza ki a Város menüpontot.
A MENU gomb használatával egymás
után jelölje ki és fogadja el a kívánt
város nevének betűit. A művelet során
a rendszer automatikusan kiegészíti
a betűket, ha már nincs választási
lehetőség.
Az alábbi szimbólumok választhatók ki
az alsó sorban. A szimbólumok
jelentése:
Z A különleges karakterek listája
az alsó sorban jelenik meg.
< > Előző / következő betű kijelölése.
Utolsó karakter törlése.
Aa Nagybetű, kisbetű.
Lista – amint már két betű
megadásra került, az ezekkel
a betűkkel kezdődő nevek
megjelenítésre kerülnek. Minél több
betűt ad meg, a lista annál rövidebb
lesz.
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OK Bevitel befejezése vagy keresési
kifejezés elfogadása.
A BACK gomb hosszabb
megnyomására az adott sorban lévő
valamennyi betű és karakter törlődik.

Ismételje meg a műveletet az „Utca”
és a „Nr.:” vagy a „Kereszteződés”
kategóriáknál.
A cím megadása után nyomja meg
a Navigáció indítása 3 40 vagy
a Mentés gombot.

Címlista
Cím hozzáadása és elmentése
a címlistában
Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki a Cím megadása
menüpontot.

Adja meg a címet a Cím közvetlen
megadása fejezetben leírtaknak
megfelelően.
A Mentés gombbal tárolja a címet
a címlistában. A rendszer a célpontként
megadott címet veszi alapértelmezett
névként. A Név szerkesztése
menüpontban az úti cél külön névvel is
elmenthető a betűbeviteli funkcióval.
A címlistában legfeljebb 100 úti cél
tárolható.
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Cím kiválasztása a címlistából

Korábbi úti cél kiválasztása

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki a Címlista menüpontot.
Válassza ki a kívánt címet a listában,
majd fogadja el; a cím átmásolásra
került a célbairányító funkcióba.
Navigáció indítása 3 40,
vagy válassza a Név szerkesztése
vagy a Delete (név törlése a listáról)
menüpontot.

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki az Utolsó célok
menüpontot.
Megjelenik az utoljára megadott úti
célok listája.
Válassza ki a kívánt úti célt a listában,
majd fogadja el; a cím átmásolásra kerül
az útvonaltervezőbe.
Navigáció indítása 3 40 vagy Mentés.
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Érdekes helyek (POI-k)
kiválasztása

Nyomja meg a DEST gombot,
majd válassza ki a POI-k menüpontot.
Egy lista jelenik meg, mely
az érdeklődésre számot tartó helyek
(POI-k) kategóriánkénti (pl.
autókölcsönző, pihenőhely, éttermek)
felsorolását teszi lehetővé az alábbi
almenük segítségével.
Aktuális pozíció körzete
A tartózkodási hely közelében lévő
érdekes helyek (POI) megjelenítése.
Például Ön egy éttermet keres.
Válassza ki az Éttermek kategóriát.
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Egy keresési ablak jelenik meg, ahol
további kritériumok adhatók meg
az éttermekről. Válassza ki az egyiket,
és pontosítsa a keresési feltételeket.
A keresési ablakhoz a BACK gomb
megnyomásával térhet vissza.
Az éttermek száma lecsökkenthető
a keresési kritériumok megadásával.
Indítsa el a keresést (Keresés
indítása), mire a kritériumoknak
megfelelő összes környékbeli étterem
felsorolásra kerül a távolságával együtt.
Az étterem kiválasztása után
a célbairányító ablak jelenik meg
az alábbi lehetőségekkel:

 Extrák: a kiválasztott étterem

telefonszáma és címe jelenik meg,
ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válassza ki a kívánt kategóriát és az Ön
által keresett érdekes helyek nevét 3,
például az „Around destination”
(Az úti cél közelében) részben.
A cél körzete
A megadott úti cél közelében lévő
érdekes helyek (POI) megjelenítése.
Például Ön egy benzinkutat keres.

 Mentés: elmenti az úti célt

a címlistában.
 Navigáció indítása: a kiválasztott

érdekes hely (POI) a navigációs
funkcióba továbbítódik.
Az út mentén
Az autópályához tartozó érdekes
helyeket (POI-k, pl. benzinkutak,
pihenőhelyek) megjelenítése az útvonal
mentén. A menüpont csak akkor
elérhető, ha éppen autópályán utazik.

Válassza ki az Autóipar kategóriát.
Válassza az Autóipar, majd a Petrol
station menüpontot.
A Petrol station menü jelenik meg,
mely további benzinkút keresési
lehetőségeket tartalmaz.

CD500_J300-MY10_HU.book Page 37 Tuesday, June 30, 2009 2:13 PM

Navigáció
A Brand or chain name kiválasztása
után megjelenik a térségben levő
összes szolgáltató benzinkútját
tartalmazó lista.
A benzinkút szolgáltató megadásával
a lista tovább szűkíthető. A kiválasztás
után térjen vissza a benzinkút keresési
menübe a BACK gombbal.
A Fuel type kiválasztása után
megjelenik a környékbeli benzinkutakon
forgalmazott valamennyi (beleértve
minden benzintől eltérő fajtájú)
üzemanyagtípus listája.
Az üzemanyag típusának megadásával
a lista tovább szűkíthető. A kiválasztás
után térjen vissza a benzinkút keresési
menübe a BACK gombbal.
Válassza ki a Keresés indítása
menüpontot. Megjelenik a megadott
feltételeknek megfelelő benzinkutak
listája a távolsággal és a követendő
iránnyal.
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A benzinkút kiválasztása után
a célbairányító ablak jelenik meg
az alábbi lehetőségekkel:
 Extrák: a kiválasztott benzinkút
telefonszáma és címe jelenik meg,
ha az adatok rendelkezésre állnak.
 Mentés: elmenti az úti célt
a címlistában.
 Navigáció indítása: a kiválasztott
érdekes hely (POI) a navigációs
funkcióba továbbítódik.
Válassza ki a kívánt benzinkutat.

Más helységek körzetében
Tetszőleges térség közelében található
érdekes helyek (POI) megjelenítése.
Például Ön egy bevásárló központot
keres.
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A bevásárló központ kiválasztása után
a célbairányító ablak jelenik meg
az alábbi lehetőségekkel:
 Extrák: megjelenik a bevásárló
központ címe.
 Mentés: elmenti az úti célt névvel
együtt a címlistában.
 Navigáció indítása: a kiválasztott
érdekes hely (POI) a navigációs
funkcióba továbbítódik.

Válassza ki a kívánt országot
a felsorolásból.
A betűbeviteli funkció segítségével adja
meg a helyet 3 33. Fogadja el a bevitt
nevet.
Válassza ki a Bevásárlóközpont
kategóriát.
Miután elfogadta, válassza a Shopping
centres menüpontot.
Indítsa el a keresést (Keresés
indítása), mire a kiválasztott helység
közelében lévő összes bevásárló
központ felsorolásra kerül
a távolságával együtt.

Kiválasztás térképről
A nyolcirányú kapcsolóval mozgassa
a célkeresztet az érdekes hely (POI)
pontjára a térképen.

A térkép nagyítása a MENU gomb
elforgatásával változtatható.
Az úti cél megadása után indítsa el
a navigálást (Navigáció indítása 3 40)
vagy tárolja el a címet (Mentés 3 34).
Keresés név szerint
Válassza ki az országot, majd adja meg
a keresett érdekes hely nevét
a betűbeviteli funkcióval 3 33.
Megjelenik a találati lista, ha a megadott
keresés értelmezhető. Másik
megoldásként valamennyi keresési
kifejezés megjeleníthető a listázással
a beviteli mezőben. A keresési
eredmény szűkíthető, ha előbb
kezdőbetűket ad meg. Minél több betűt
ad meg, a lista annál rövidebb lesz.
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Úti cél választása a térképről
Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a Kiválasztás térképről
menüpontot.
A nyolcirányú kapcsolóval mozgassa
a célkeresztet az úti célra a térképen.

Az úti cél kiválasztása után
a célbairányító ablak jelenik meg
az alábbi lehetőségekkel:
 Extrák: a kiválasztott úti cél
telefonszáma és címe jelenik meg,
ha az adatok rendelkezésre állnak.
 Mentés: elmenti az úti célt névvel
együtt a címlistában; ehhez fogadja el
az alapértelmezett nevet, vagy adjon
meg egy másikat a betűbeviteli
funkcióval.
 Navigáció indítása: a kiválasztott
érdekes hely (POI) a navigációs
funkcióba továbbítódik.

A térkép nagyítása a MENU gomb
elforgatásával változtatható.
Az úti cél megadása után indítsa el
a navigálást (Navigáció indítása 3 40)
vagy tárolja el a címet (Mentés 3 34).
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Úti cél kiválasztása földrajzi
koordináták megadásával

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a Latitude / Longitude
menüpontot.
Válassza ki a Latitude menüpontot.
Forgassa el a MENU gombot az N vagy
S kiválasztásához (északi vagy déli
szélesség).
Nyomja meg a MENU gombot
a kiválasztás megerősítéséhez.
A kívánt szélességi fok megadásához
forgassa el a MENU gombot.
Nyomja meg a MENU gombot az érték
megerősítéséhez.
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Adja meg a kívánt szélesség fok, perc
és másodperc értékét.
Válassza ki a Longitude menüpontot.
Forgassa el a MENU gombot a W vagy
E kiválasztásához (nyugati vagy keleti
hosszúság Greenwich-hez képest).
Nyomja meg a MENU gombot az érték
megerősítéséhez.
Adja meg és nyugtázza a kívánt
hosszúság fok, perc és másodperc
értékét.
Válassza ki a Done menüpontot.
Válassza a Navigáció indítása 3 40
vagy a Mentés menüpontot 3 34.

Alacsony üzemanyagszint
figyelmeztetés
Ha az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyagszint alacsony, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A gépkocsi aktuális pozíciójának
közelében levő benzinkút kereséséhez:
válassza a Petrol stations menüpontot.

Megjelenik a közelben lévő összes
benzinkút listája.
A lista alatt a kiválasztott benzinkúttal
kapcsolatos információ látható:
a távolság a benzinkútig, a kapható
összes fajta üzemanyag
(benzin és egyéb).
Üzemanyagtípusokra alkalmazott
rövidítések és szimbólumok:
 CNG: Compressed Natural Gas
(Sűrített földgáz)
 LPG: Liquefied petroleum gas
(Cseppfolyós propán-bután gáz)
 Kútoszlop jelölése (szimbólum): Dízel
Válassza ki a kívánt benzinkutat, majd
a Navigáció indítása menüpontot 3 40.

Célbairányítás
Az úti cél kiválasztása után az alábbi
menüpontok érhetők el a Cím
megadása menüből:

CD500_J300-MY10_HU.book Page 41 Tuesday, June 30, 2009 2:13 PM

Navigáció
Az aktív célbairányítás
funkciói

41

Navigáció megállítása
Az aktív célbairányítás megállítva.
Megjelenik a Navigáció menü.

 Mentés: elmenti a megadott úti célt

egy név megadásával a címlistában.
 Delete: törli a megadott úti célt
a címlistából.
 Navigáció indítása: megkezdődik
a célbairányítás a megadott úti célig.

Nyomja meg a NAV gombot, majd
a MENU gombot.
Aktív célbairányítás esetén a következő
lehetőségek közül választhat a MENU
gomb megnyomására:
 Navigáció leállítása
 TMC-üzenetek
 Navigációs opciók
 Útvonal-információk
 Szakasz zárolása

TMC üzenetek (közlekedési
hírek)
A vezető a TMC közlekedési hírek
vételével információkat szerezhet
az aktuális közlekedési helyzetről
az éppen bejárt útvonalra vagy
az összes útvonalra vonatkozóan.
A TMC közlekedési információk
szimbólumok formájában jelennek meg
a célbairányítási képernyőn,
vagy részletes szöveges üzenetként
a TMC-üzenetek menüben 3 42.
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A közlekedési információk a dinamikus
célbairányítás alapjául szolgálnak 3 47.
Az útvonal az előre beállított kritériumok
alapján, a közlekedési akadályok
kikerülésével kerül kiválasztásra 3 42.

Részletes közlekedési információk
szöveges megjelenítése

A közlekedési üzenet elfogadása után
részletes információk jelennek meg.
Nyomja meg a BACK gombot
a kilépéshez.

Navigációs opciók
A következő lehetőségek közül
választhat további almenüket elérve:

Útvonal kritériumok

A TMC információk használatához
szükség van TMC állomások vételére
az adott térségben.
A dinamikus célbairányítás csak akkor
képes működni, ha adatokat kap a TMC
közlekedési információs rendszeren
keresztül.

Nyomja meg a NAV gombot, majd
válassza ki a TMC-üzenetek
menüpontot.
Megjelenik a sugárzott TMC
közlekedési információk listája.
A kiválasztott szűrési feltételeknek
megfelelően 3 48 vagy az összes
közlekedési üzenet megjelenik,
vagy csak azok, melyek a kiválasztott
útvonalra vonatkoznak.

A tervezés metódusa a következő
kritériumokkal határozható meg:
 Leggyorsabb
 Legrövidebb
 Gazdaságos
 Autópálya elkerülése
 Fizető utak elkerülése
 Alagutak elkerülése
 Kompok elkerülése
 Dinamikus célbairányítás
Jelölje ki a menüpontot, majd fogadja el.
A Dinamikus irányítás ismételt
megnyomásával a funkció beés kikapcsolható (pipa jelzés jelenik
meg a menüvel egy sorban).
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Térkép-beállítások

útvonalat a térképen, navigációs
nyilakkal együtt.
 Nyíl: az ajánlott útvonal csak
navigációs nyilak formájában jelenik
meg.

Ha bekapcsolt dinamikus
célbairányításnál a tervezett útvonalon
valahol forgalmi akadály van, az útvonal
újratervezéssel automatikusan
korrigálódik, vagy csak megerősítés
után (attól függően, melyik opció lett
beállítva).
Dinamikus irányítás 3 47.

Célbairányítási képernyő
A célbairányítási képernyőt illetően
a következő lehetőségek közül
választhat:
 Térkép: megjeleníti az ajánlott
útvonalat a térképen.

Térkép beállítása
Megadhatja a kijelzőn megjelenő térkép
tájolását (Észak felé/Menetirányban).
Jelölje ki a kívánt beállítást a MENU
gombbal, majd fogadja el.
A Pop up infó opció használatával
kiválasztható, hogy a célbairányítási
információk előugró ablakok formájában
jelenjenek meg más üzemmódokban
(pl. rádióhallgatás közben). A megjelenő
információ egy adott idő elteltével vagy
a BACK gomb megnyomására eltűnik.

POI-k mutatása a térképen
Kiválaszthatja, hogy megjelenítse-e
a térképen az érdeklődésre számot
tartó helyeket (POl), és hogy melyeket.
A Felh. által definiált menüpontban
meghatározhatja, hogy mely érdekes
(POI) pontok jelenjenek meg, pl.:
étterem,
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szálloda,
nyilvános hely,
stb.
Jelölje ki a kívánt beállítást
a MENU gombbal, majd fogadja el.

Szakasz-lista

Menetidő/Érkezési idő
Az opció kiválasztása után
 Várható menetidő kijelzése
vagy
 Várható érkezési idő kijelzése
jelenítheti meg a navigációs képernyő
felső sorában.

Útvonal-információk
A következő információk érhetők el
az Útvonal-információk menüben:
 Szakasz-lista
 Aktuális pozíció-információk
 Célinformáció
 Aktuális útvonal áttekintése

Az útvonal kiszámításánál figyelembe
vett valamennyi útszakasz felsorolásra
kerül az út hosszával együtt.
Aktuális pozíció-információk
A következő információk jelennek meg
a pillanatnyi tartózkodási helyről
a kijelzőn:
 Város
 Utcanév
 Hosszúsági fok
 Szélességi fok
 Térkép képernyő

A pillanatnyi helyzet átmásolható
a címlistába a Mentés használatával.
Ehhez adjon meg egy nevet
a betűbeviteli funkcióval 3 33.
Célinformáció
A következő információk jelennek meg
az úti célról a kijelzőn:
 Város
 Utcanév
 Hosszúsági fok
 Szélességi fok
 Térkép képernyő
A kijelző eltérő POI-k és Cél térképről
kiválasztása esetén.
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Az úti cél átmásolható a címlistába
a Mentés használatával. Ehhez adjon
meg egy nevet a betűbeviteli funkcióval
3 33.
Aktuális útvonal áttekintése
A következő információk jelennek meg
az aktuális útvonalról a kijelzőn:

Szakasz zárolása
Az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre, hogy bizonyos
területeket vagy útszakaszokat kizárjon
az útvonal tervezéséből:
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 Távolság: egy távolsági érték

beállításával a jelenlegi tartózkodási
helytől az adott távig terjedő
útszakasz kizárható a tervezésből.
Elfogadása után az útvonal
újratervezésre kerül a kizárt területek
és útszakaszok figyelembe vételével.
Az útszakasz zárolása érvényben
marad mindaddig, amíg új
útvonal-tervezés nem indul.

Funkciók kikapcsolt
célbairányításnál
A bekapcsolt célbairányítás
képernyőivel szemben kikapcsolt
funkciónál a következő lehetőségek
közül választhat:
 Útszakasz-lista: az útvonal
 Pozíció
 Cél
 Érkezési idő
 Távolság
 Térkép képernyő

részletezésében felsorolt utcanevek
listájában utcák vagy területek
zárhatók ki a tervezésből azok
kijelölésével. Ezek a területek
áthúzva jelennek meg. Nyomja meg
a BACK gombot a menüből való
kilépéshez.

Navigáció indítása
Nyomja meg a NAV gombot, majd
válassza ki a Navigáció indítása
menüpontot.
A Cím megadása menü jelenik meg,
leírásához lásd 3 33.

Aktuális pozíció-információk
A következő információk jelennek meg
a pillanatnyi tartózkodási helyről
a kijelzőn:
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 Város
 Utcanév
 Hosszúsági fok
 Szélességi fok
 Térkép képernyő

Célinformáció

Információk a kijelzőn
Jelzések a kijelzőn
A kijelző legfelső sorában az alábbiak
jelennek meg:
Idő / távolság a célig / érkezési idő
vagy menetidő / külső hőmérséklet

A kezdőpontot piros háromszög, az úti
célt kockás zászló jelöli.
Az út menti szimbólumok közlekedési
és általános információkat,
vagy érdekes helyeket (POI) jelölnek.
Szimbólumok áttekintése 3 51.
A következő információk jelennek meg
az úti célról a kijelzőn:
 Város
 Utca
 Hosszúsági fok
 Szélességi fok
 Térkép képernyő

A menükben navigálva a menü neve
jelenik meg a felső sorban.
A térkép képernyőjén a javasolt útvonal
kék színnel van jelölve.
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A térkép léptéke
A navigációs kijelzőn megjelenő térkép
léptéke a MENU gomb elforgatásával
változtatható.
A lépték a kijelző felső sorában jelenik
meg.
A képernyő megjelenítése
automatikusan északra tájolt
formátumra vált, ha a lépték eléri vagy
meghaladva a 20 km-t.

Dinamikus célbairányítás esetén
a rendszer az útvonal tervezésénél
figyelembe veszi az Infotainment
rendszer által a TMC révén kapott
összes információt az aktuális forgalmi
helyzetre vonatkozóan. Az útvonal
az előre beállított kritériumok alapján
és a közlekedési akadályok vagy
forgalomkorlátozások kikerülésével
kerül megtervezésre 3 42.
Ha a tervezett útvonalon valahol
forgalmi akadály van (például
közlekedési dugó, útlezárás), megjelenő
üzenet vagy hangüzenet ad
tájékoztatást a probléma természetéről.
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A vezető dönthet, hogy az érintett
terület elkerülésére az útvonal
megváltoztatásával a rendszer
keressen egy kerülőutat,
vagy célszerűbb egyszerűen áthaladni
az akadályozott útszakaszon.
A rendszer még kikapcsolt
célbairányítás mellett is jelzi a közeli
forgalmi akadályokat.
Bekapcsolt célbairányítás esetén
a rendszer folyamatosan ellenőrzi
a közlekedési információk alapján, hogy
szükséges-e az útvonal újratervezése,
vagy javasolt-e alternatív útvonal
választása az aktuális közlekedési
helyzetet figyelembe véve.
Bekapcsolt célbairányítás esetén dönthet
arról, hogy az újratervezés
automatikusan történjen, vagy csak
megerősítés után 3 42.
A dinamikus célbairányítás beés kikapcsolása, valamint
az útvonal-tervezési kritériumok
és egyéb navigációs beállítások
a Navigációs opciók menüben
végezhetők el.
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Nyomja meg a NAV gombot, majd
válassza ki a Navigációs opciók,
Útvonal kritériumok, Dinamikus
irányítás menüpontot 3 42.
A dinamikus célbairányítás csak akkor
képes működni, ha adatokat kap
a RDS-TMC közlekedési információs
rendszeren keresztül.
Az Infotainment rendszer által számított
közlekedési akadály miatti esetleges
késés a jelenleg kiválasztott RDS-TMC
adótól származó adatokon alapul.
A tényleges késés eltérhet a számított
értéktől.

RPT NAV gomb
Az RPT NAV gomb megnyomására
a rendszer megismétli a legutóbbi
navigációs utasítást.

Navigációs CD-lemez
behelyezése
Kiegészítő térképtartalmak betöltéséhez
csúsztasson be egy navigációs CD-t
nyomtatott oldalával felfelé
a CD-nyílásba. A készülék
automatikusan behúzza a lemezt.

Fontos információk a navigációs
CD-lemezekhez
 Csak a gépkocsi gyártója által
jóváhagyott navigációs CD-lemezt
használjon. Az Infotainment rendszer
nem olvassa más gyártók navigációs
CD-lemezeit.
 Javasoljuk, hogy mindig
az Infotainment rendszerhez kapható
legfrissebb navigációs lemezt
használja.

A navigációs CD eltávolítása
A gomb megnyomására a készülék
kiadja a CD-lemezt.
Ha 10 másodpercen belül nem veszi ki
a nyílásból, akkor a rendszer
a biztonság érdekében visszahúzza
a CD-lemezt.

Navigációs beállítások
Nyomja meg a CONFIG gombot, majd
válassza ki a Navigációs beállítások
menüpontot.
A következő lehetőségek közül
választhat.
 Navi-hangerő
 TMC-beállítások

 Listák törlése
 Térk.adatok hozzáad/eltáv.
 Kártyamemória törlése

Navigációs hangerő
A navigációs üzenetek és a navigációs
üzenetek alatt (a háttérben) szóló
hangforrás relatív hangerejének
beállítása.

TMC-beállítások
Infótípusok
Kiválasztható, hogy mely típusú
közlekedési üzenetek jelenjenek meg
a bekapcsolt célbairányítási képernyőn.
A Felh. által definiált beállítás esetén
csak a kiválasztott információtípusok
jelennek meg.
Jelölje ki a kívánt beállítást a MENU
gombbal, majd fogadja el.
Szűrés
Kiválasztható, hogy a Forgalmi
jelentések az útvonal mentén vagy
a Minden forgalmi jelentés beállítás
alapján jelenjenek meg a térképen
a szimbólumok, illetve részletes
szövegként a TMC-üzenetek menüben.
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Listák törlése

Jelölje ki a kívánt beállítást
a MENU gombbal, majd fogadja el.
Rend. kritér.
Kiválaszthatja, hogy a közlekedési
üzenetek távolság vagy utcanév alapján
rendezve kerüljenek megjelenítésre.
Jelölje ki a kívánt beállítást
a MENU gombbal, majd fogadja el.

A Címlista 3 34 vagy az
Utolsó célok 3 35
egyikét választva a megfelelő tételek
törlésre kerülnek.

Térképek hozzáadása/
eltávolítása
Tegye be a navigációs CD-lemezt.

A térképadatok betölthetők
a CD-lemezről az Infotainment rendszer
belső memóriájába a Térk.adatok
hozzáad/eltáv. menü segítségével.
Az elmentendő térképek kiválasztása
és kijelölése a MENU gombbal
lehetséges. Az eltávolítani kívánt
térképek kijelölését törölni kell.
A Megerősítés parancs betölti, illetve
törli a megfelelő térképeket.
A másolási művelet hosszabb ideig is
eltarthat az adat mennyiségétől
függően.
A szabad memória a felső sorban
látható.
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Térképek beolvasása vagy törlése
közben a célbairányítás nem működik.
A másolás megadott időtartama egy
közelítő becslés, ami nem veszi
számításba az egyéb működő funkciók,
pl. MP3-fájlok lejátszásának késleltető
hatását.
Ha a másolási műveletet félbeszakítja
a rendszer kikapcsolása, a másolást
kézzel kell újraindítani a rendszer
bekapcsolásakor.
A már átmásolt térképek törlődnek
a memóriából, ha a műveletet kézzel
állították le. Ez a folyamat hosszabb
ideig is eltarthat.

Az összes navigációs adat
egyszerre történő törlése
Ha a navigáció nem működik a belső
memória adatainak használatával,
vagy hibaüzenetek érkeznek a térképek
felmásolásakor, ezzel a paranccsal
gyorsan és teljesen kitörölhető az egész
memória.
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Szimbólumok áttekintése
GMC márkakereskedő

Repülőtér

Lista megnyitása

Holden márkakereskedő

Vidámpark

Lista bezárása

Opel márkakereskedő

Város

Buick márkakereskedő

Pontiac márkakereskedő

Bank

Cadillac márkakereskedő

Saab márkakereskedő

Pénzkiadó automata

Chevrolet márkakereskedő

Saturn márkakereskedő

Buszpályaudvar

Daewoo márkakereskedő

Vauxhall márkakereskedő

Táborhely

Általános szimbólumok
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Temető

Közlekedési hírek

Autópálya kijárat

Gyógyszertár

Komp

Parkoló

Mozi

Határ

P+R parkoló

Pillanatnyi helyzet

Alagút

Többemeletes parkolóház

Köztes célpont

Újságos

Benzinkút

Következő köztes célpont

Étel

Pihenőhely

Úti cél

Hotel/motel

Étterem
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WC

Múzeum

Bevásárlóközpont

Történelmi emlékmű

Autókölcsönző

Díjköteles út

Kórház

Útikalauz információ

Turistainformáció

Segélyhívás

Szabadidős tevékenység

Nevezetesség

Rendőrség

Szolgáltatás nyújtása

Sport és szabadidő

Kikötő

Nyilvános hely

Kirándulás

Hágó

Gépkocsival kapcsolatos

Műhely
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Közlekedési szimbólumok
Útfelbontások
Vigyázat / figyelmeztetés
Csúszós út
Útlezárás
Szmog
Sűrű forgalom
Hó
Forgalmi dugó
Vihar
Sávszűkület

Köd
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