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Általános információk
Az Infotainment rendszer
szórakoztató elektronikát biztosít a
jármű számára, a legújabb
technológiát felhasználva.
A rendszer vagy szoftver frissítését
és bővítését kérje forgalmazójától.
A rádió könnyen használható, hiszen
a mind a hét oldalhoz külön-külön
tartozó 1~5 MEMÓRIA gombokkal 35
FM vagy AM rádióadó tárolható.
Az Infotainment rendszer képes USB
tárolóeszközök vagy iPod/iPhone
termékek lejátszására.
A Bluetooth telefoncsatlakozási
funkció lehetővé teszi a vezeték
nélküli kihangosítós
telefonhívásokat, valamint telefonzenelejátszó használatát.
Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a külső
hangbemenethez, és élvezze az
Infotainment rendszer gazdag
hangzását.

■ Az "Áttekintés" rész az
Infotainment rendszer funkciók és
az összes szabályozó eszköz
egyszerű áttekintését kínálja.
■ Az "Áttekintés" rész elmagyarázza
az Infotainment rendszer alapvető
kezelőszerveit.
Megjegyzés
Ez a kézikönyv a különböző
Infotainment rendszerekben
elérhető minden lehetőséget és
jellemzőt leír. Bizonyos leírások,
beleértve a kijelzők és
menüfunkciók leírásait, lehet, hogy
nem vonatkoznak az Ön járművére
modellváltozat, országra jellemző
specifikáció, speciális
berendezések vagy tartozékok
miatt.

Lopásvédelmi funkció
Az Infotainment rendszer, a lopások
megelőzésére elektronikus
biztonsági rendszert tartalmaz.
Az Infotainment rendszer csak abban
a gépkocsiban működik, ahol először
lett telepítve, másik gépkocsiban nem
használható.

Bevezetés

A kezelőszervek
áttekintése

Megjegyzés
Ez az okostelefon funkció területtől
függően esetleg nem támogatott.

MyLink, szöveg alapú

1. Kijelző
Lejátszás/vétel/menü állapot és
információ kijelzése.
2. ∧ VOL ∨ gombok (hangerő)
A hangerő növeléséhez nyomja
meg a ∧ gombot.
A hangerő csökkentésére nyomja
meg a ∨ gombot.
3. m gomb (energia)
Ezt a gombot benyomva és
nyomva tartva tudja be/
kikapcsolni a készüléket.
4. ; gomb (főmenü)
A főmenübe lépéshez nyomja
meg ezt a gombot.

1. változat: FM/AM + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + kép +
film + okostelefon csat‐
lakozás
2. változat: FM/AM + RDS + USB/
iPod + AUX + Bluetooth
+ kép + film + okoste‐
lefon csatlakozás
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Kormánykeréken lévő
távirányító

1. q/w gomb (hívás)
◆ Ha az Infotainment rendszeren
nincs párosított Bluetooth
eszköz: végezze el a Bluetooth
eszköz csatlakoztatását.
◆ Ha az Infotainment
rendszerben van párosított
Bluetooth eszköz: a hívás
megválaszolásához nyomja
meg a gombot, vagy adja meg
az újratárcsázás választás
módot.
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Bevezetés

Ha az ügyfél által
csatlakoztatott telefon
támogatja a beszéd felismerést,
a telefon SR (beszéd
felismerés) üzemmódjának
bekapcsolásához nyomja meg
és tartsa lenyomva a gombot.
2. x/n gomb (némítás/befejezés)
Ezt a gombot bármely zene
lejátszó módban megnyomva bevagy kikapcsolhatja a némítást.
Nyomja meg ezt a gombot a
bejövő hívások
visszautasításához vagy az
aktuális hívás vagy a telefon SR
módjának befejezéséhez.
3. SRC gomb
A forrás megváltoztatásához
nyomja meg ezt a gombot.
R/S gomb (keresés)
◆ FM/AM üzemmódban
megnyomva: az előző vagy a
következő adóhoz lép.
◆ MP3, USB üzemmódban
megnyomva: az előző vagy a
következő fájlt játssza.

◆ iPod/iPhone üzemmódban
megnyomva: az előző vagy a
következő zeneszámot játssza.
◆ Bluetooth-zene módban
megnyomva: az előző vagy a
következő zeneszámot játssza.
◆ FM/AM üzemmódban
lenyomva és nyomva tartva:
amíg a gomb le van nyomva,
gyorsan végigmegy az adókon.
Ha elengedi a gombot,
automatikusan keres olyan
adót, melynek vételére
lehetőség van.
◆ MP3, USB, iPod/iPhone
üzemmódban lenyomva és
nyomva tartva: amíg a gomb le
van nyomva, gyorsan olvas
előre vagy hátra. Ha elengedi a
gombot, visszatér normál
lejátszásra.
4. + gombok (hangerő)
A hangerő növeléséhez nyomja
meg a ＋ gombot.
A hangerő csökkentéséhez
nyomja meg a － gombot.

Kezelés
Rendszer be-/kikapcsolása

■ A bekapcsoláshoz a
vezérlőpanelen nyomja meg és
tartsa lenyomva a m gombot. Az
utolsó audio vagy film kerül
lejátszásra.
■ A kikapcsoláshoz a vezérlőpanelen
nyomja meg és tartsa lenyomva a
m gombot. A képernyőn megjelenik
az idő, dátum és hőmérséklet.

Bevezetés
NÉMÍTÁS

Megjegyzés
A hőmérséklet akkor látszódik, ha a
gyújtáskulcs (autó indítókulcs) ON
állásban van.

Nyomja meg a vezérlőpanelen a ∧
VOL ∨ gombot, majd a némítás
funkció be- és kikapcsolásához
nyomja meg a p gombot.

Automatikus be/kikapcsolás

Ha a gyújtáskapcsoló (autó
gyújtáskulcs) ACC vagy ON állásban
van, az Infotainment rendszer
automatikusan bekapcsolódik.
Ha a gyújtáskapcsoló (autó
gyújtáskulcs) OFF helyzetben van, és
a felhasználó kinyitja a gépkocsi
ajtaját, az Infotainment rendszer
automatikusan kikapcsolódik.
Megjegyzés
Ha a felhasználó lenyomja és
nyomva tartja a m gombot a
kezelőpanelen amikor a
gyújtáskapcsoló (autó indítókulcs)
KI állásban van, az Infotainment
rendszer bekapcsolódik. 10 perc
múlva azonban az Infotainment
rendszer automatikusan kikapcsol.

Hangerő-szabályozás

A hangerő beállításához nyomja meg
a vezérlőpanelen a ∧ VOL ∨ gombot.
Az aktuális hangerő látható.
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■ A kormánykeréken lévő távirányító
használata esetén a hangerő
beállításához nyomja meg a +
gombot.
■ Az Infotainment rendszer
kikapcsolásával a hangerőszint a
korábbi kiválasztásra áll vissza (ha
az a maximális kezdő hangerőnél
kevesebb).
■ Ha az Infotainment rendszert
bekapcsolásakor a hangerő
meghaladja a maximális kezdő
hangerőszintet, az Infotainment
rendszer automatikusa a maximális
kezdő hangerő szintre áll be.

Automatikus
hangerő-szabályozás

Ha a sebesség kompenzációs
hangerő beállítás működni kezd, a
hangerő automatikusan a jármű
sebességének megfelelően változik,
hogy kiegyenlítse a motorból és
gumiabroncsoktól eredő zajt.
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
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Bevezetés

2. Nyomja meg a beállítások > rádió
beállítások > automatikus
hangerő gombot.

(Csak 2. típusú modellnél)
3. Állítsa be az Off/Alacsony
frekvenciák/Közepes frekvenciák/
Magas lehetőséget az < vagy >
megnyomásával.

A főmenü használata
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.

(Csak 1. típusú modellnél)

2. Nyomja meg a kívánt
menüpontot.
◆ Az FM/AM, USB/iPod/
Bluetooth zene lejátszás vagy
külső hang (AUX) bemenet
kiválasztásához nyomja meg az
audio gombot.

◆ Képek, filmek vagy külső video
(AUX) bemenet
megtekintéséhez nyomja meg a
kép és film gombot.
◆ A telefon tulajdonságainak
bekapcsolásához (ha
csatlakoztatva van) nyomja
meg a telefon gombot.
◆ Ha a csatlakoztatott
okostelefonon keresztül
szeretne egy alkalmazást
aktiválni, nyomja meg a
okostelefon kapcsolat gombot.
Ez a funkciót, területtől
függően, esetleg nem
támogatott. A támogatott
alkalmazások területtől
függően változhatnak.
◆ A rendszerbeállítás menübe
lépéshez nyomja meg a
beállítások gombot.

Funkció kiválasztása
Audio
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.

Bevezetés
2. A főmenüben nyomja meg a
audio parancsot.
A képernyőn nyomja meg a
Forrás S parancsot.

(Csak 1. típusú modellnél)
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◆ Külső hang (AUX) bemenet
kiválasztásához nyomja meg az
AUX gombot.
◆ Bluetooth zene lejátszásához
nyomja meg a Bluetooth
gombot.

(Csak 2. típusú modellnél)
◆ Az AM rádió kiválasztásához
nyomja meg az AM gombot.
◆ Az FM rádió kiválasztásához
nyomja meg az FM gombot.
◆ A DAB rádió kiválasztásához
(csak 2. típusú modell), nyomja
meg a DAB gombot.
◆ USB kiválasztásához nyomja
meg az USB gombot.
◆ iPod/iPhone kiválasztásához
nyomja meg az iPod gombot.

Megjegyzés
A q gombot megnyomva visszatér
a főmenübe.
Ha a lejátszó forrás (USB/iPod/AUX/
Bluetooth) nincs csatlakoztatva az
Infotainment rendszerhez, ez a
funkció nem elérhető.
Kép és film
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a kép
és film parancsot.
3. A képernyőn nyomja meg a
Forrás S parancsot.
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Bevezetés
Megjegyzés
A q gombot megnyomva visszatér
a főmenübe.
Ha a lejátszási forrás (USB (kép)/
USB (film)/AUX (film)) nincs
csatlakoztatva az Infotainment
rendszerhez, ez a funkció nem
elérhető.

◆ Az USB tárolóeszközön lévő
képfájlok megtekintéséhez
nyomja meg az USB (kép)
gombot.
◆ Az USB tárolóeszközön lévő
filmfájlok megtekintéséhez
nyomja meg az USB (film)
gombot.
◆ Ha külső video (AUX) eszközre
csatlakoztatva szeretne
filmfájlokat nézni, nyomja meg
az AUX (film) gombot.

Bluetooth kihangosítós
telefonkészülék
A Bluetooth kihangosító funkció
működtetéséhez csatlakoztassa a
Bluetooth telefont az Infotainment
rendszerhez.
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. A főmenüben nyomja meg a
telefon parancsot.

Megjegyzés
A q gombot megnyomva visszatér
a főmenübe.
Ha a Bluetooth telefonja nincs
csatlakoztatva az Infotainment
rendszerhez, ez a funkció nem
lehetséges. Részletekért lásd a
Bluetooth párosítása és
csatlakoztatása" részt 3 50.
Okostelefon csatlakozás
Megjegyzés
Ez funkció területtől függően esetleg
nem támogatott.

Bevezetés
Ennek a funkciónak a
működtetéséhez telepítse az
alkalmazást az okostelefonjára, majd
csatlakoztassa az okostelefont és az
Infotainment rendszert az USB porton
vagy Bluetooth vezeték nélküli
technológián keresztül.
■ iPhone: USB csatlakozás
■ Android telefon: Bluetooth vezeték
nélküli technológia
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. A főmenüben nyomja meg a
okostelefon kapcsolat parancsot.

Megjegyzés
A q gombot megnyomva visszatér
a főmenübe.
Beállítások
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. A főmenüben nyomja meg a
beállítások parancsot.

Személyre szabás
Settings (Beállítások) menü
általános működtetése

Az Infotainment rendszer, a
könnyebb használat érdekében,
testre szabható.
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg beállítások.

3. Válassza ki a kívánt beállítási
értéket.
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Bevezetés

Megjegyzés
A beállítás menük és funkciók, a
gépjármű opcióitól függően
változhatnak.

Óra és dátum beállítások
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg a beállítások > idő és
dátum beállítások gombot.

◆ idő formátumának beállítása:
Válassza a 12 órás vagy 24
órás időkijelzést.
◆ dátum formátumának
beállítása: Állítsa be a
dátumkijelzés formátumát.

- [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/YYYY]: 31/01/2012
- [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012
◆ idő és dátum beállítása: Állítsa
be kézzel a pontos időt (órát,
percet) és a dátumot (év/hónap/
nap) a ∧ és ∨ gomb
nyomásával, majd nyomja meg
az OK-t.
◆ autom. óra szinkronizálás:
Nyomja meg az On gombot az
óra megjelenítéséhez az RDS
time & date (RDS idő és dátum)
és GPS time & date (GPS idő és
dátum) segítségével. Nyomja
meg az Off gombot az óra
megjelenítéséhez a GPS time &
date (GPS idő és dátum)
segítségével.
Megjegyzés
Először állítsa be az időt, hogy a
felhasználó által beállított időt
mutassa.

Rádió beállítások
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.

2. Nyomja meg a beállítások > rádió
beállítások gombot.

◆ automatikus hangerő:
Automatikusan szabályozza a
hangerőt a gépjármű
sebességének megfelelően.
Off/Alacsony frekvenciák/
Közepes frekvenciák/Magas
beállítása.
◆ kedvenc rádiócsatornák:
Beállítja a FAV (Kedvencek)
oldalak számát a rádió (FM/AM)
képernyőn. Ha az 5 FAV oldal
értéket állítja be, akkor a FAV
(Kedvencek) oldal legfeljebb 5
oldalt jelenít meg.

Bevezetés
◆ rádióhangolási sáv: Ha állomás
kiválasztásához látni akarja a
hangolósort, válassza az On
vagy Off gombot.
◆ RDS opció: Az RDS opciók
menühöz visz.
- RDS: Állítsa az RDS opciót
On vagy Off állapotba.
- regionális: Állítsa On vagy Off
állapotba a regionális (REG)
opciót.
- rádió szöveg: A műsorszórás
rádiószövegének
megtekintéséhez válassza az
On vagy Off gombot.
- PSN görgetés leállítás:
Válassza ki a On vagy Off
menüpontot.
- TP hangerő : Állítsa be 0 és 63
között.
- TA: Válassza ki a On vagy
Off menüpontot.
◆ DAB opció: A DAB opció
menühöz lép (csak a 2. típusú
modellnél).
- DAB kategória beállítások:
Válassza ki a kívánt kategóriát.

Összes/pop/zene/klasszikus/
információ/rock beállítása.
- DAB szolgáltatás felé:
Válassza ki a On vagy Off
menüpontot.
- dinamikus hangerőszab.:
Válassza ki a On vagy Off
menüpontot.
- frekvenciasáv: Válassza a
Csak III frekv./Mindkettő/csak L
frekv. menüpontot.
- rádió szöveg: A műsorszórás
rádiószövegének
megtekintéséhez válassza az
On vagy Off gombot.
- diavetítés: Válassza ki a On
vagy Off menüpontot.
◆ rádió gyári beállításai: Állítsa
vissza a kezdeti beállítási
értékeket gyári
alapbeállításokra.

Csatlakozás beállítások
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg a beállítások >
csatlakozás beállításai gombot.

15

◆ bluetooth beállítások: A
bluetooth beállítások menühöz
lép.
- eszközpár: Válassza ki a
kívánt eszközt, és
csatlakoztassa/válassza le
vagy törölje.
- pin-kód cseréje: Manuálisan
módosítsa/állítsa be a PIN
kódot.
- megtalálható: Bluetooth
telefonjáról Bluetooth
csatlakozás létrehozásához
válassza az On vagy Off
gombot.
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Bevezetés
- eszköz információk:
Ellenőrizze az eszköz
információt.
◆ más csengőhang: Válassza ki a
kívánt csengőhangot.
◆ csengőhang hangereje:
Módosítsa a csengőhang
hangerejét.

Nyelv
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg a beállítások >
nyelv gombot.
3. Válasszon egyet az Infotainment
rendszeren megjelenített nyelvek
közül.

Szöveggörgetés
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg beállítások.
3. Nyomja meg S.
4. Válassza ki a On vagy a Off
menüpontot.

◆ On: Ha az audio képernyőn
hosszú szöveg jelenik meg,
végiggörög.
◆ Off: A szöveg egyszer
végiggörög, majd csonkított
formában látható.

Érintés hangjelzés hangereje
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg beállítások.
3. Nyomja meg S.
4. Válassza ki a On vagy a Off
menüpontot.

Bevezetés
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg beállítások.
3. Nyomja meg S.
4. Állítsa be 9 és 21 között.

◆ On: Ha a felhasználó
megnyomja a képernyőt, sípoló
hang hallatszik.
◆ Off: Törli a hangjelzés funkciót.

Maximális hangerő
bekapcsoláskor

A hangerőszint az a hangérték
kimenet, amit a felhasználó állít be,
amikor bekapcsolja az Infotainment
rendszert.
A gyújtás kikapcsolása előtt az
Infotainment rendszer csak akkor
működik, ha a felhasználó által
beállított hangerő nagyobb, mint a
maximális kezdő hangerő beállítás
értéke.

DivX(R) VOD

Rendszer verzió
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg beállítások.
3. Nyomja meg S.
4. Válassza ki a rendszer verzió
menüpontot.
5. Ellenőrizze a rendszer verzióját.

1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. Nyomja meg beállítások.
3. Nyomja meg S.
4. Válassza a DivX(R) VOD
parancsot.
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Bevezetés
menüben. A regisztráció
végrehajtására vonatkozó bővebb
információkról lásd a vod.divx.com
oldalt.

DivX videóról: A DivX® a DivX, LLC, a
Rovi corporation leányvállalata, által
készített digitális videoformátum. Ez
egy hivatalos DivX Certified®
készülék, DivX videók lejátszására.
Látogasson el a divx.com oldalra
bővebb információért, és szoftver
eszközökért, melyekkel a fájljait DivX
videókká konvertálhatja át.
A DivX Video-on Demand-ról: Ahhoz,
hogy vásárolt DivX Video-onDemand (VOD) filmeket tudjunk vele
lejátszani, ezt a DivX® készüléket
regisztrálni kell. A regisztrációs kód
beszerzéséhez telepítse a DivX VOD
szekciót az eszköz beállítás

Rádió

Rádió
Használat ..................................... 19
Rögzített rúdantenna ................... 26
Multiband antenna ....................... 27

Használat
1. változat FM/AM + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + kép +
film + okostelefon csatla‐
kozás
2. változat FM/AM + DAB + USB/
iPod + AUX + Bluetooth
+ kép + film + okostelefon
csatlakozás
Megjegyzés
Ez az okostelefon funkció területtől
függően esetleg nem támogatott.

(Csak 1. típusú modellnél)

FM/Am/DAB rádió hallgatása
1. Nyomja meg a ; gombot a
vezérlőpanelen.
2. A főmenüben nyomja meg a
audio parancsot.
3. A képernyőn nyomja meg a
Forrás S parancsot.
(Csak 2. típusú modellnél)
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Rádió

4. A képernyőn nyomja meg az FM,
AM vagy DAB parancsot.
Megjelenik az utoljára hallgatott
adó FM, AM vagy DAB rádió
sávja.

Műsorszóró adók automatikus
keresése

■ A t KERES v gombokat
megnyomva automatikusan keresi
a jó vétellel rendelkező elérhető
rádióadókat.
■ Jó vétellel elérhető adó
automatikus kereséséhez tartsa és
húzza a rádióadó jobb vagy bal
oldala felé

Műsorszóró adók kézi keresése

A kívánt műsorszóró adó kézi
kereséséhez ismételten nyomogassa
a k HANGOLÁS l gombot.
Megjegyzés
A q gombot megnyomva visszatér
a főmenübe.

Műsorszóró adók keresése az
PRESET gombokkal
PRESET (memória) gombok
mentése
1. Válassza ki, melyik hullámsávhoz
(FM, AM vagy DAB) akar
állomásinformációt eltárolni.
2. Válassza ki a kívánt állomást.
3. Az elmentett kedvencek kívánt
oldalának kiválasztásához
nyomja meg a < vagy > gombot.

4. A memóriagombok valamelyikét
lenyomva tartva mentheti az
aktuális rádióadót a kiválasztott
Kedvencek oldalnak ahhoz a
gombjához.
◆ Maximum 7 Kedvencek oldal
menthető, és minden oldal
maximum öt rádióadót tárolhat.
◆ Előzetes beállítás
megváltoztatásához
egyszerűen csak hangoljon az
új, keresett rádióadóra, és
tartsa lenyomva a gombot.

Rádió
Előre bállított állomások használata
közvetlenül
1. A kívánt FAV (kedvencek) oldal
kiválasztásához nyomogassa a
< vagy > gombot.
2. Egy memória gomb
megnyomásával közvetlenül az
adott gombhoz elmentett
rádióadót hallgathatja.

2. Nyomja meg AS.

rádióállomáson nincs eltárolt
állomás, az FM/AM automatikus
tárolás frissítődik.
DAB üzemmódban a
kategórialistában csak a kiválasztott
kategória jelenik meg.

Adó információk megtekintése

Nyomja meg az állomást az FM/AM/
DAB rádió képernyőn.

Automatikus tárolás

A legjobb vétellel rendelkező adók
automatikusan eltárolódnak
rádióadóként, a megfelelő
sorrendben.
1. Válassza ki a kívánt sávot (FM,
AM vagy DAB).
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3. A kívánt AS (automatikus tárolás)
oldal kiválasztásához
nyomogassa a < vagy > gombot.
4. Egy memória gomb
megnyomásával közvetlenül az
adott gombhoz elmentett
rádióadót hallgathatja.
Megjegyzés
Az FM/AM/DAB automatikus tárolás
frissítéséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva az AS gombot.
Ha a felhasználó olyankor nyomja
meg az FM/AM/DAB rádió felületen
az AS gombot, amikor a

A kijelzett információk között van a
Frekvencia, a PTY kód
(Programtípus), és a rádió szöveg.
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Rádió

Megjegyzés
A PTY (programtípus), az RDS
(rádiós adatrendszer)
szolgáltatások egyikeként, a
különböző típusú programokat
mutatja (hírek, sport, zene stb.).

A rádiómenü használata
Rádió menü általános működtetése
1. Válassza ki a kívánt sávot (FM,
AM vagy DAB).
2. Nyomja meg a MENÜ gombot az
FM/AM/DAB rádió képernyőn.

3. A vonatkozó tétel kiválasztásához
vagy a tétel részletes menüjének
megjelenítéséhez nyomja meg a
kívánt menüt.
4. A q gombot ismét megnyomva
visszatérhet az előző menühöz.
Kedvencek listája (FM/AM/DAB
menü)
1. A FM menü/AM menü/DAB
menü menüből nyomja meg a
kedvencek listája gombot a
kedvencek listájának
megjelenítéséhez.
Megjelenik a kedvencek listája
információja.

2. Görgessen végig a listán a R
vagy S gomb segítségével. A
kívánt adót kiválasztva hangolja
be.
FM/AM/DAB állomáslista (FM/AM/
DAB menü)
1. A FM menü/AM menü/DAB
menü menüből nyomja meg a FM
adó lista/AM adó lista/DAB adó
listája gombot az adott
állomáslista megjelenítéséhez.
Megjelenik az állomás lista
információja.

Rádió
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(Csak 2. típusú modellnél)
2. Görgessen végig a listán a R
vagy S gomb segítségével. A
kívánt adót kiválasztva hangolja
be.

2. Görgessen végig a listán a R
vagy S gomb segítségével. A
kívánt adót kiválasztva hangolja
be.
FM/DAB kategória lista (FM/DAB
menü)
1. Az FM menü/DAB menü
menükből nyomja meg az FM
kategória lista/DAB kategória
listája gombot.
Megjelenik a FM kategória lista/
DAB kategória listája
információja.

(Csak 1. típusú modellnél)

Megjegyzés
Az FM kategória lista csak RDS
(Radio Data System = rádiós
adatrendszer) számára elérhető.
DAB üzemmódban a
kategórialistában csak a kiválasztott
kategória jelenik meg.
FM/AM/DAB állomáslista (FM/AM/
DAB menü) frissítése
1. Az FM menü/AM menü/DAB
menü menükből nyomja meg az
FM adó lista frissítése/AM adó
lista frissítése/DAB adó lista
frissítése gombot.
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Rádió
hang beállítások gombot, hogy
belépjen a hangzás beállítási
módba.
Megjelenik az hang beállítások
menü.

Az FM adó lista/AM adó lista/DAB
adó listája frissítés elindul.
2. Az FM adó lista/AM adó lista/DAB
adó listája frissítés alatt nyomja
meg a Törlés gombot a
változtatások mentésének
visszavonásához.

Hangzás beállítások (FM/AM/
DAB menü)

A hang beállítások menüben a
hangjellemzők különbözően
állíthatók be az FM/AM/DAB audio és
az egyes audio lejátszó funkcióknak
megfelelően.
1. Az FM menü/AM menü/DAB
menü menüből nyomja meg a

◆ EQ (Equaliser) mode (EQ
(kiegyenlítő)) mód: A < vagy >
gomb segítségével válassza ki
vagy kapcsolja ki a hang stílust
(kézi, pop, rock, country,
klasszikus, beszéd).
◆ A kívánt hang stílus kézi
beállításához nyomja meg a +
vagy - gombot.
◆ Bass (mély): A mély hangszínt
-12 és +12 között állíthatja.

◆ Mid (középtartomány): A
középtartományt -12 és +12
között állíthatja.
◆ Treble (magas): A magas
hangszínt -12 és +12 között
állíthatja.
◆ Fader (első-hátsó egyensúly):
Állítsa be az első/hátsó
hangszóró egyensúlyát.
◆ Balance (bal-jobb egyensúly):
Állítsa be a bal/jobb hangszóró
egyensúlyát
◆ Reset (visszaállítás): Állítsa
vissza a kezdeti beállítási
értékeket alapbeállításokra.
2. Nyomja meg OK.
Megjegyzés
Az EQ üzemmódban a "Manuális"
és "Beszéd" hangzásbeállítások
választhatók a hangrendszertől
függően.

DAB hírek (DAB menü)

(Csak 2. típusú modellnél)
1. A DAB menü menüből nyomja
meg a DAB hirdetések gombot a

Rádió
DAB hirdetések
megjelenítéséhez.
Megjelenik a lista információja.

2. Görgessen végig a listán a R
vagy S gomb segítségével. A
kívánt adót kiválasztva hangolja
be.
3. Nyomja meg OK.

EPG aktuális program (DAB
menü)
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Megjelenik a lista információja.

(Csak 2. típusú modellnél)
1. A DAB menü menüből nyomja
meg az EPG aktuális program
gombot, hogy megjelenjen az
EPG aktuális program.
Megjelenik a program információ.

2. A részletes információ
megtekintéséhez nyomja meg az
info gombot.

2. Nyomja meg OK.

EPG állomáslista (DAB menu)

(Csak 2. típusú modellnél)
1. A DAB menü menüből nyomja
meg a EPG állomások listája
gombot a EPG állomások listája
megjelenítéséhez.
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Rádió

intellitext (DAB menü)

2. Nyomja meg a kívánt tételt.

(Csak 2. típusú modellnél)
1. A DAB menü menüből nyomja
meg a intellitext gombot az
intellitext megjelenítéséhez.

3. Valamelyik tételt megnyomva
nézze meg a kívánt információt.

info (DAB menü)

(Csak 2. típusú modellnél)
A DAB menü menüben az aktuális
DAB szolgáltatás információinak
megtekintéséhez nyomja meg az
információk gombot.

Rögzített rúdantenna
A tetőantenna eltávolításához
forgassa az antennát az óramutató
járásával ellentétes irányban. A
tetőantenna visszaszereléséhez
forgassa az antennát az óramutató
járásával egyező irányban.

Rádió
Figyelem!
Alacsony belmagasságú
helységbe való behajtás előtt
szerelje le a tetőantennát,
különben megrongálódhat.
Ha felszerelt antennával hajt be
egy gépi autómosóba,
megsérülhet az antenna vagy a
tetőlemez. Gépi autómosóba való
behajtás előtt szerelje le a
tetőantennát.
A megfelelő vétel biztosítása
érdekében teljesen szorosra húzva
és függőleges helyzetbe állítva
szerelje fel az antennát.

Multiband antenna
A Multiband antenna a jármű tetején
helyezkedik el. Az antenna az AM-FM
rádió, DAB rádió (csak a 2. típusú
modell esetén) és a GPS (globális
helymeghatározó rendszer)
kiszolgálására szolgál; ha a gépjármű
ezekkel fel van szerelve.
Gondoskodjon róla, hogy az antenna
körül ne legyenek akadályok, hogy jó
legyen a vétel.
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Az Infotainment rendszer képes USB
tárolóeszközökön vagy iPod/iPhone
termékeken tárolt zenefájlok
lejátszására.
MP3/WMA/OGG/WAV fájlok
használatára vonatkozó
figyelmeztetések
■ Ez a
termék .mp3, .wma, .ogg, .wav (kis
betúk)
vagy .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(nagy betűk) fájlnév kiterjesztésű
zenefájlok lejátszására képes.
■ A termék által lejátszható MP3
fájlok a következők.
- Bitsebesség: 8 kbps - 320 kbps
Mintavételi frekvencia: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2 és audio layer-3)

■ Bár a termék 8 kbps - 320 kbps
bitsebesség-tartományú fájlokat
tud lejátszani, jobb minőségű
hangzás 128 kbps feletti
bitsebesség esetén biztosított.
■ A termék meg tudja jeleníteni MP3
fájlok albumnévre, előadóra stb.
vonatkozó ID3 címke információit
(1.0, 1.1, 2.2, 2.3 vagy 2.4 verzió).
■ Az album (lemez címe), zeneszám
(zeneszám címe) és előadó
(zeneszám előadója) információk
megjelenítéséhez a fájlnak
kompatibilisnek kell lennie az ID3
címke V1 vagy V2 formátumával.
USB tárolóeszköz és iPod/iPhone
használatával kapcsolatos
figyelmeztetések
■ A működés nem garantálható, ha a
HDD beépített USB adattároló
eszköz vagy CF vagy SD
memóriakártya USB-adapterrel
van csatlakoztatva. Használjon
flash memória típusú USB
adattároló eszközt.

Külső eszközök
■ Ügyeljen arra, hogy az USB
csatlakoztatásánál vagy
lecsatlakoztatásánál kerülje a
statikus elektromos kisülést. Ha
rövid időn belül többször ismétlődik
a csatlakoztatás és
lecsatlakoztatás, az problémát
okozhat az eszköz működésében.
■ Ha az USB eszköz csatlakozó
kimenete nem fém, akkor a
működés nem garantált.
■ i-Stick típusú USB adattároló
eszköz csatlakoztatása a jármű
rázkódása miatt hibás lehet, ezért
működése nem garantálható.
■ Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá
az USB csatlakozó kimenethez
valamilyen tárggyal vagy valamely
testrészével.
■ Az USB tárolóeszköz csak akkor
ismerhető fel, ha FAT 16/32, exFAT
fájlrendszerre lett formázva. NTFS
és egyéb fájlrendszerek nem
ismerhetők fel.
■ Az USB adattároló eszköz
típusától, kapacitásától és a tárolt
fájl típusától függően a fájlok
észleléséhez szükséges idő

■
■

■

■

különbözhet. Ebben az esetben ez
nem a termék hibája, egyszerűen
csak várja meg a fájlok
feldolgozását.
Egyes USB tárolóeszközök fájljai,
kompatibilitási problémák miatt,
nem ismerhetőek fel.
Lejátszás közben ne
csatlakoztassa le az USB
adattároló eszközt. Ez károsíthatja
a terméket vagy az USB eszköz
teljesítményét.
Csatlakoztatott USB eszközt csak a
jármű gyújtáskapcsolójának OFF
állásában, kikapcsolt gyújtásnál
csatlakoztasson le. Ha a gyújtás
bekapcsolása közben az USB
adattároló eszköz csatlakoztatva
van, akkor az USB adattároló
megsérülhet, vagy egyes
esetekben esetleg nem működik
megfelelően.
USB tárolóeszköz ehhez a
termékhez csak zenefájlok/filmek
lejátszása, fényképfájlok
nézegetése vagy frissítés céljából
csatlakoztatható.
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■ A termék USB csatlakozóját ne
használja USB kiegészítő
eszközök töltésére, mivel az USB
csatlakozó használata esetén
képződő hő
teljesítményproblémákat vagy
károkat okozhat a termékben.
■ Ha a logikai meghajtó le van
választva az USB adattároló
eszközről, akkor csak a legfelső
szintű logikai meghajtóban lévő
USB zenefájlok játszhatók le. Ezért
kell a lejátszásra szánt zenefájlokat
az eszköz legfelső szintű
meghajtóján tárolni. Egyes USB
adattároló eszközök esetében
előfordulhat, hogy a zenefájlok nem
játszhatóak le normálisan, ha egy
alkalmazás az USB eszközön belüli
külön partícióra van töltve.
■ Olyan zeneszámokat, melyekhez
DRM (digitális jogvédelem)
kapcsolódik, a rendszer nem tud
lejátszani.
■ Ez a termék azokat az USB
tárolóeszközöket támogatja,
melyek kapacitása 2500 zenefájlra,
2500 fényképfájlra, 250 filmfájlra,
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2500 mappára és 10 szintes
mapparendszerre korlátozódik. Ha
egy tárolóeszköz meghaladja ezt a
korlátozást, akkor normál
használata nem garantálható.
Az iPod/iPhone minden támogatott
zenefájlt le tud játszani. A zenefájl
listákban azonban maximum 2500
fájl jelenik meg a képernyőn, ABCsorban.
■ Néhány iPod/iPhone termék lehet,
hogy nem támogatja ennek a
terméknek a csatlakoztathatóságát
és működését.
■ Az iPod/iPhone készüléket csak
iPod/iPhone termékeket támogató
csatlakozókábelekkel
csatlakoztassa. Más csatlakozó
kábelek nem használhatók.
■ Néhány ritka esetben, az iPod/
iPhone készülék károsodhat, ha
csatlakoztatott állapotában
kapcsolja be a gyújtást. Ha az iPod/
iPhone nincs használatban, akkor
kikapcsolt gyújtásnál tartsa azt
külön ettől a terméktől.

■ Ha az iPod/iPhone készülék iPod/
iPhone kábellel csatlakozik az
USB-csatlakozóhoz, a Bluetoothzene nem támogatott.
■ Csatlakoztassa az iPod/iPhone
készüléket az USB-csatlakozóhoz
iPod/iPhone kábellel az iPod/
iPhone zeneszámainak
lejátszásához. Ha az iPod/iPhone
az AUX-bemenethez lett
csatlakoztatva, a zeneszámokat
nem lehet lejátszani.
■ Csatlakoztassa az iPod/iPhone
készüléket az AUX-bemeneti
csatlakozóhoz iPod/iPhone AUXkábelével az iPod/iPhone filmfájlok
lejátszásához. Ha az iPod/iPhone
az USB-csatlakozóhoz lett
csatlakoztatva, a filmfájlokat nem
lehet lejátszani.
■ A jelen Infotainment rendszerhez
használt iPod/iPhone lejátszó
lejátszási funkciói és az
információs kijelző tételei
különbözhetnek az iPod/iPhone
készülékétől lejátszási sorrend,
módszer és kijelzett információk
szempontjából.

■ Az iPod/iPhone termék által
felkínált keresési funkcióhoz
tartozó besorolási tételeket az
alábbi táblázatban láthatja.

Képrendszer

Az Infotainment rendszer képes az
USB tárolóeszközön tárolt képfájlok
megnézésére.
Figyelmeztetések képfájlok
használatához
■ Fájlméret:
- JPG: 64-5000 pixel (szélesség) x
64-5000 pixel (magasság)
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- BMP, PNG, GIF: 64-1024 pixel
(szélesség) x 64-1024 pixel
(magasság)
■ Fájl kiterjesztések:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animált GIF
nem támogatott)
■ Eltérő felvételi formátum vagy a fájl
állapota miatt egyes fájlok esetleg
nem működnek.

Mozi rendszer

Az Infotainment rendszer képes az
USB tárolóeszközön tárolt filmfájlok
lejátszására.
Figyelmeztetések filmfájlok
használatához
■ Rendelkezésre álló felbontás: max.
720 x 576 (sz x m) pixel.
■ Képkocka/másodperc: 30 fps-nél
kevesebb.
■ Lejátszható filmfájlok:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
A lejátszható filmfájl a codec
formátum szerint nem biztos, hogy
lejátszható.
■ Lejátszható felirat formátum: .smi

■ Lejátszható Codec formátumok:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
■ Lejátszható audio formátumok:
MP3, AC3, AAC, WMA
■ Max. video bitráta:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4.8 mbps
- xvid: 4.5mbps
■ Max. audio bitráta:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ Olyan filmszámokat, melyekhez
DRM (digitális jogvédelem)
kapcsolódik, a rendszer esetleg
nem tud lejátszani.

Külső eszköz rendszer
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Az Infotainment rendszer le tud
játszani a külső eszköz által
csatlakoztatott külső zenét vagy
filmeket.
■ Ha egy külső eszköz már
csatlakoztatva van, a külső eszköz
zeneforrásának lejátszásához
nyomja meg a ; > audio > Forrás
S > AUX gombot.
■ AUX-kábel típusa
- 3-eres kábel: AUX-kábel audiohoz

- 4-eres kábel: AUX-kábel
filmekhez (AUX-kábel iPodhoz/
iPhone-hoz)
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Filmfájl lejátszásánál a 4-eres
kábel támogatott.

Bluetooth rendszer

■ A támogatott profilok: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ A mobiltelefontól vagy a Bluetooth
eszköztől függően lehet, hogy a
Bluetooth-zene nem támogatott.
■ A mobiltelefonról vagy a Bluetooth
eszközről keresse meg a Bluetooth
eszköztípust sztereo
fejhallgatóként történő
beállításhoz/csatlakoztatáshoz.

■ Ha a sztereo fejhallgató
csatlakoztatása sikeres volt, egy
hangjegy ikon n jelenik meg a
képernyőn.
■ A Bluetooth eszköz által játszott
zeneszám az Infotainment
rendszeren keresztül kerül
lejátszásra.
■ Bluetooth-zenét csak akkor lehet
lejátszani, ha van csatlakoztatott
Bluetooth eszköz. Bluetooth-zene
lejátszásához csatlakoztassa a
Bluetooth telefont az Infotainment
rendszerhez.
Megjegyzés
További információkért lásd
"Bluetooth párosítása és
csatlakoztatása" 3 50
■ Ha a Bluetooth-t telefonzene
lejátszása közben lekapcsolja, a
zene nem folytatódik. Egyes
Bluetooth telefonok nem
támogatják a digitális hangátviteli
funkciót. A Bluetooth kihangosítás
vagy telefonzene funkciók közül
egyszerre csak az egyik funkció
használható. Ha például
telefonzene lejátszása közben

Bluetooth kihangosításra vált, a
zene abbamarad. Ha a
mobiltelefonban nincsenek eltárolt
zenefájlok, az autóból nem lehet
zenét játszani.
■ A Bluetooth-zene lejátszáshoz, a
sztereo fejhallgató csatlakoztatása
után legalább egyszer le kell
játszani a zenét a mobiltelefon vagy
a Bluetooth eszköz zenelejátszó
módjában. Ha legalább egyszer
lejátszásra került, akkor a
zenelejátszás módba való lépés
után automatikusan játszani kezdi
a számot, és automatikusan
befejezi a lejátszást, ha a
zenelejátszás mód befejeződik. Ha
a mobiltelefon vagy a Bluetooth
eszköz nem várakozó képernyő
módban van, akkor egyes
eszközök Bluetooth-zene lejátszás
módban esetleg nem kezdenek
automatikusan lejátszásba.
■ Ne váltogassa túl gyorsan a
zeneszámokat Bluetooth-zene
lejátszás közben.

Külső eszközök
■ Időbe kerül az adatátvitel a
mobiltelefonról az Infotainment
rendszerre. Az Infotainment
rendszer úgy bocsátja ki a
mobiltelefonról vagy Bluetooth
eszközről érkező hangot, ahogy azt
kapja.
■ Ha a mobiltelefon vagy a Bluetooth
eszköz nincs várakozó képernyő
módban, akkor előfordulhat, hogy
nem játszik le automatikusan,
annak ellenére, hogy a Bluetoothzenelejátszó módból erre kap
utasítást.
■ Az Infotainment rendszer
továbbítja a Bluetooth-zene
lejátszás módban a mobiltelefonról
történő lejátszásra vonatkozó
parancsot. Ha ez más módban
történik, akkor az eszköz leállási
parancsot továbbít. A mobiltelefon
opcióitól függően, a lejátszás/
leállás parancs végrehajtása
bizonyos időt vehet igénybe.

■ Ha a Bluetooth-zene lejátszás nem
működik, akkor ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon várakozó képernyő
módban van-e.
■ Bizonyos esetekben a Bluetoothzene lejátszás során a zene
megszakad.

Ikonok megjelenítése/elrejtése az
okostelefon csatlakozás menüben
1. Nyomja meg az ; > okostelefon
kapcsolat gombot. Megjelenik az
okostelefon csatlakozás menü.

Okostelefon csatlakozás
Okostelefon támogatás iPod/iPhone
alkalmazással
iPod/ iPhone
USB csatlakozás
Android telefon Bluetooth vezeték
nélküli technológia
■ Az iPhone esetében,
csatlakoztassa az iPhone
készüléket az USB csatlakozóhoz
az alkalmazás használatához.
■ Android telefonok esetében,
csatlakoztassa az Android telefont
és az infotainment rendszert
Bluetooth vezeték nélküli
kapcsolaton az alkalmazás
használatához.
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2. Nyomja meg a beállítások
gombot. Megjelenik az
alkalmazás beállítások menü.
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iPod/iPhone hibaüzenet és megoldás
Ha az Infotainment rendszer nem
tudja aktiválni az alkalmazást az
USB-csatlakozón keresztül
csatlakoztatott iPod/iPhone
készüléken, az alábbi hibaüzenet
jelenik meg.

3. Az okostelefon csatlakozás
menüben látható alkalmazás
ikonok valamelyikének
elrejtéséhez nyomja meg a kívánt
alkalmazás ikont. Az okostelefon
csatlakozás menüjében elrejtett
alkalmazások valamelyikének
mutatásához nyomja meg a
kívánt alkalmazás ikonját.
4. Nyomja meg OK.
Ha az okostelefon csatlakozás
menüben van egy aktivált
alkalmazás, a főmenü vagy a
lejátszási képernyő felső részén
aktiválódik a g jel.

■ Az iPhone lezárt állapotban van. =>
Oldja fel a telefonját.
■ Már egy másik akítv alkalmazás
meg van nyitva. => Zárja be a
másik aktív alkalmazást.
■ Nem telepítette ezt az alkalmazást
az iPhone telefonjára. => Telepítse
az alkalmazást iPhone
készülékére.
Ha az iPhone iOS verziója 4.0-nál
régebbi, az alábbi hibaüzenet jelenik
meg.

Külső eszközök
Aktiválja az alkalmazást az iPhoneon, majd nyomja meg a kívánt
alkalmazás menüjét az Infotainment
rendszerben.
Ha az Infotainment rendszer nem
tudja aktiválni az alkalmazást a
Bluetooth vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül csatlakoztatott
okostelefonon, akkor az alábbi
hibaüzenet jelenik meg.

■ Állítsa vissza a telefonra vonatkozó
összes beállítást, majd nyomja
meg a kívánt alkalmazás menüjét
az Infotainment rendszerben.

■ Csatlakoztassa újra az
okostelefont és az Infotainment
rendszert a Bluetooth vezeték
nélküli kapcsolattal, majd nyomja
meg a kívánt alkalmazás menüjét
az Infotainment rendszerben.
■ Ha leállítja az alkalmazást az
okostelefonon, akkor általában egy
kis időt vesz igénybe, amíg
visszaáll a normál működés.
Próbálja meg aktiválni az
alkalmazást körülbelül 10 - 20
másodperc elteltével.
Ha másik alkalmazásra szeretne
váltani, miközben fut egy alkalmazás
az USB-csatlakozón keresztül
csatlakoztatott iPod/iPhone
készülékén, akkor lépjen a főmenübe
az iPod/iPhone készülék főmenü
gombját használva, majd nyomja
meg az alkalmazás ikonját az
Infotainment rendszer okostelefon
csatlakozás menüjében.
Ha az iPhone USB-csatlakozón
keresztül csatlakozik az Infotainment
rendszerhez, és az Infotainment
rendszer Bluetooth vezeték nélküli
kapcsolaton csatlakozik egy másik
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telefonhoz, lehetőség van a
kapcsolgatásra a két alkalmazás
(iPhone és Bluetooth telefon) között a
képernyőn látható okostelefon lista
segítségével.

Az alkalmazásnak a kívánt eszközön
keresztül történő aktiválásához
nyomja meg az iPhone vagy
Bluetooth telefon gombot.
Weboldalak további információval
Ausztria / német:
www.chevrolet.at/MyLink
Örményország / örmény:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
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Örményország / orosz:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbajdzsán / azerbajdzsán:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbajdzsán / orosz:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Belorusszia / orosz:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgium / flamand:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgium / francia:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosznia-Hercegovina / horvát:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgária / bolgár:
www.chevrolet.bg/MyLink
Horvátország / horvát:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Ciprus / görög/angol:
www.chevrolet.com.cy
Cseh Köztársaság / cseh:
www.chevrolet.cz/MyLink
Dánia / dán:

www.chevrolet.dk/MyLink
Észtország / észt:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finnország / finn:
www.chevrolet.fi/MyLink
Franciaország / francia:
www.chevrolet.fr/MyLink
Grúzia / grúz:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Grúzia / orosz:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Németország / német:
www.chevrolet.de/MyLink
Görögország / görög:
www.chevrolet.gr/MyLink
Magyarország / magyar:
www.chevrolet.hu/MyLink
Izland / angol:
www.chevrolet.is
Írország / angol:
www.chevrolet.ie/MyLink
Olaszország / olasz:
www.chevrolet.it/MyLink

Kazahsztán / kazak:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazahsztán / orosz:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lettország / lett:
www.chevrolet.lv/MyLink
Litvánia / litván:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxemburg / francia:
www.chevrolet.lu/MyLink
Macedónia / macedón:
www.chevrolet.mk/MyLink
Málta / görög/angol:
www.chevrolet.com.mt
Moldávia / román:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldávia / orosz:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Hollandia / holland:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norvégia / norvég:
www.chevrolet.no/MyLink
Lengyelország / lengyel:
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www.chevrolet.pl/MyLink
Portugália / portugál:
www.chevrolet.pt/MyLink
Románia / román:
www.chevrolet.ro/MyLink
Oroszország / orosz:
www.chevrolet.ru/MyLink
Szerbia / szerb:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Szlovákia / szlovák:
www.chevrolet.sk/MyLink
Szlovénia / szerb:
www.chevrolet.si/MyLink
Spanyolország / spanyol:
www.chevrolet.es/MyLink
Svédország / svéd:
www.chevrolet.se/MyLink
Svájc / német:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Svájc / francia:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Svájc / olasz:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
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Törökország / török:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Nagy-Britannia / angol:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Audio lejátszása
USB lejátszó
USB tárolóeszközön lévő zenefájlok
lejátszása
Csatlakoztassa a zenefájlokat
tartalmazó USB tárolóeszközt az
USB porthoz.
■ Miután az Infotainment rendszer
befejezte az USB tárolóeszközök
információinak elolvasását,
automatikusan megkezdi a
lejátszást.
■ Ha nem olvasható USBtárolóeszközt csatlakoztatott,
hibaüzenet jelenik meg, és az
Infotainment rendszer
automatikusan az előző audio
funkcióra kapcsol.

Megjegyzés
Ha az USB adattároló eszköz már
csatlakoztatva van, nyomja meg
a ; > audio > Forrás S > USB
gombot az USB zenefájlok
lejátszásához.
USB zenefájlok lejátszásának
befejezése
1. Nyomja meg a Forrás S gombot.
2. Válasszon másik funkciót az AM,
FM, AUX vagy Bluetooth
megnyomásával.
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Megjegyzés
Ha a felhasználó el akarja távolítani
az USB adattárolót, válasszon egy
másik funkciót, és azután húzza ki
az USB adattárolót.
Szünet
Lejátszás közben nyomja meg a =
gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
a l gombot.
Következő fájl lejátszása
A következő fájl lejátszásához
nyomja meg a v gombot.
Előző fájl lejátszása
Az előző fájl lejátszásához a
lejátszási idő 5 másodpercén belül
nyomja meg a t gombot.
Visszatérés az aktuális fájl elejére
5 perc lejátszási idő után nyomja meg
a t gombot.

Tekerés előre vagy hátra
A gyors előre- vagy hátratekeréshez
lejátszás közben tartsa lenyomva a
t vagy v gombot. A gombot elérve
visszatér a normális lejátszási
sebességre.

Fájl lejátszásra vonatkozó
információk megtekintése
Lejátszás közben a címet
megnyomva megjelenítheti az éppen
lejátszás alatt álló fájlra vonatkozó
információt.

Fájl ismételt lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg a r
gombot.
■ 1: Az aktuális fájlt játssza le
ismételve.
■ Összes: Az összes fájlt lejátssza
ismételve.
■ Off: Visszatér a normál
lejátszáshoz.
Fájl véletlenszerű lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg a s
gombot.
■ On: Az összes fájlt véletlenszerűen
játssza le.
■ Off: Visszatér a normál
lejátszáshoz.

■ A megjelenített információk
tartalmazzák a zeneszámmal
elmentett címet, fájlnevet,
mappanevet és előadó/album
információkat.

Külső eszközök
■ A helytelen információ az
Infotainment rendszerben nem
módosítható vagy javítható.
■ A speciális szimbólumokkal vagy
rendelkezésre nem álló nyelveken
megjelenített dal információk dként kerülnek megjelenítésre.

Hangzás beállítása
1. Lejátszás közben nyomja meg a
MENÜ gombot.
2. Görgessen végig a listán a R és
S gomb segítségével.
Nyomja meg hang beállítások.

Az USB zene menü használata
1. Lejátszás közben nyomja meg a
MENÜ gombot. A vonatkozó
dalok száma összes dal/mappák/
előadók/albumok/műfajok
formájában jelenik meg.

3. Részletekért lásd a "Hangzás
beállítások (FM/AM/DAB menü)"
3 19.

iPod/iPhone lejátszó

Csak iPod/iPhone csatlakozást
támogató modellek esetén.
2. Nyomja meg a kívánt lejátszási
módot.
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iPod/iPhone zenefájlok lejátszása
Csatlakoztassa a zenefájlokat
tartalmazó iPod/iPhone tárolóeszközt
az USB porthoz.
■ Miután az Infotainment rendszer
befejezte az iPod/iPhone
információinak elolvasását,
automatikusan megkezdi a
lejátszást az előzőleg játszott
pontról kezdve.
■ Ha nem olvasható iPod/iPhone-t
csatlakoztatott, vonatkozó
hibaüzenet jelenik meg, és az
Infotainment rendszer
automatikusan az előző audio
funkcióra kapcsol.
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Megjegyzés
Ha az iPod/iPhone már
csatlakoztatva van, az iPod/iPhone
lejátszásához nyomja meg az ; >
audio > Forrás S > iPod gombot.
iPod/iPhone lejátszás befejezése
1. Nyomja meg a Forrás S gombot.
2. Válasszon másik funkciót az AM,
FM, AUX vagy Bluetooth
megnyomásával.
Megjegyzés
Ha a felhasználó el akarja távolítani
az iPod/iPhone készüléket,
válasszon egy másik funkciót, és
azután húzza le az IPodot/iPhone-t.
Szünet
Lejátszás közben nyomja meg a =
gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
a l gombot.
Következő dal lejátszása
A következő dal lejátszásához
nyomja meg a v gombot.

Előző dal lejátszása
Az előző dal lejátszásához a
lejátszási idő 2 másodpercén belül
nyomja meg a t gombot.
Visszatérés az aktuális dal elejére
2 perc lejátszási idő után nyomja meg
a t gombot.

Fájl véletlenszerű lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg a s
gombot.
■ BE: Az összes fájlt véletlenszerűen
játssza le
■ KI: Visszatér a normál
lejátszáshoz.

Tekerés előre vagy hátra
A gyors előre- vagy hátratekeréshez
lejátszás közben tartsa lenyomva a
t vagy v gombot. A gombot elérve
visszatér a normális lejátszási
sebességre.

Dal lejátszásra vonatkozó
információk megtekintése
Lejátszás közben a címet
megnyomva megjelenítheti az éppen
lejátszás alatt álló dalra vonatkozó
információt.

Fájl ismételt lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg a r
gombot.
■ 1: Az aktuális fájlt játssza le
ismételve.
■ ALL (MIND): Az összes fájlt
lejátssza ismételve
■ KI: Visszatér a normál
lejátszáshoz.

Külső eszközök
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előadók/albumok/dalok/műfajok/
zeneszerző/hangoskönyvek
kategóriánként jelenik meg.

■ A megjelenített információk
tartalmazzák a zeneszámmal
elmentett címet és előadó/album
információkat.
■ A helytelen információ az
Infotainment rendszerben nem
módosítható vagy javítható.
■ A speciális szimbólumokkal vagy
rendelkezésre nem álló nyelveken
megjelenített dal információk dként kerülnek megjelenítésre.
Az iPod menü használata
1. Lejátszás közben nyomja meg a
MENU gombot. A vonatkozó
dalok száma a lejátszási listák/

3. Részletekért lásd a "Hangzás
beállítások (FM/AM/DAB menü)"
3 19.
2. Nyomja meg a kívánt lejátszási
módot.
Hangzás beállítása
1. Lejátszás közben nyomja meg a
MENÜ gombot.
2. Görgessen végig a listán a R és
S gomb segítségével.
Nyomja meg hang beállítások.

Külső eszköz
Külső eszköz, mint zeneforrás
lejátszása
Csatlakoztassa a zenét tartalmazó
külső eszközt az AUX bemeneti
csatlakozóhoz. Miután az
Infotainment rendszer befejezte a
külső eszközök információinak
elolvasását, automatikusan
megkezdi a lejátszást.
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4. A csatlakoztatott Bluetooth zene
lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg a Bluetooth
parancsot.

Hangzás beállítása
1. A külső zene lejátszása közben
nyomja meg a hang beállítások
parancsot.

2. Részletekért lásd a "Hangzás
beállítások (FM/AM/DAB menü)"
3 19.

Bluetooth
Bluetooth-zene lejátszása
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
audio parancsot.
3. A képernyőn nyomja meg a
Forrás S parancsot.

Megjegyzés
Ha a Bluetooth eszköz nincs
csatlakoztatva, akkor ez a funkció
nem választható.
Szünet
Lejátszás közben nyomja meg a 6=
gombot. A lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a 6= gombot.
Következő dal lejátszása
A következő zeneszám lejátszásához
nyomja meg a v gombot.
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Előző dal lejátszása
Az előző zeneszám lejátszásához a
lejátszási idő 2 másodpercén belül
nyomja meg a t gombot.
Visszatérés az aktuális dal elejére
2 perc lejátszási idő után nyomja meg
a t gombot.
Keresés
A gyors előre- vagy hátratekeréshez
tartsa lenyomva a t vagy v
gombot.
Zeneszám ismétlődő lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg a r
gombot.
■ 1: Az aktuális zeneszámot játssza
le ismételve.
■ Összes: Az összes zeneszámot
lejátssza ismételve.
■ Off: Visszatér a normál
lejátszáshoz.
Megjegyzés
Ez a funkció, mobiltelefontól
függően, lehet hogy nem
támogatott.
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Zeneszám véletlenszerű lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg a s
gombot.
■ On: Az összes zeneszámot
véletlenszerűen játssza le.
■ Off: Visszatér a normál
lejátszáshoz.
Megjegyzés
Ez a funkció, mobiltelefontól
függően, lehet hogy nem
támogatott.
Hangzás beállítása
1. Lejátszás közben nyomja meg a
k gombot.

2. Részletekért lásd a "Hangzás
beállítások (FM/AM/DAB menü)"
3 19.

Képek megjelenítése
Kép megnézése
1. Csatlakoztassa a képfájlokat
tartalmazó USB tárolóeszközt az
USB porthoz.
A kép megtekintésre kerül.
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Kép forgatása

A kép jobbra vagy balra forgatásához
a kép nézegető képernyőn nyomja
meg a u vagy v gombot.

Kép nagyítása

A kép nagyításához a kép nézegető
képernyőn nyomja meg a w gombot.

Az USB kép menü használata
2. Nyomja meg a képernyőt vezérlő
sáv elrejtéséhez/mutatásához. A
képernyőt ismét megnyomva
visszatérhet az előző
képernyőhöz.
Megjegyzés
Ha az USB adattároló eszköz már
csatlakoztatva van, nyomja meg
a ; > kép és film > Forrás S > USB
(kép) gombot a képfájlok
megtekintéséhez.
Az Ön biztonsága érdekében, mozgó
jármű esetében egyes tulajdonságok
ki vannak kapcsolva.

Diavetítés megtekintése

1. A kép nézegető képernyőn
nyomja meg a MENÜ gombot.
Megjelenik az USB kép menü.

A kép nézegető képernyőn nyomja
meg a t gombot.
■ A diavetítés lejátszásra kerül.
■ A diavetítés lejátszása során a
megszakításhoz nyomja meg a
képernyőt.

Előző vagy következő kép
megtekintése

Előző vagy következő kép
megtekintéséhez, a kép nézegető
képernyőn nyomja meg a d vagy c
gombot.

2. Nyomja meg a kívánt
menüpontot.

Külső eszközök
◆ képfájl lista: Megjeleníti az
összes képfájl listát.
◆ cím alapú válogatás: A képeket
cím szerinti sorrendben
mutatja.
◆ dátum alapú válogatás: A
képeket dátum szerinti
sorrendben mutatja.
◆ diavetítési idő: Válassza ki a
diavetítési intervallumot.
◆ óra/hőm. kijelző: Az óra és
hőmérséklet teljes képernyőn
való megjelenítéséhez
válassza az On vagy Off
gombot.
◆ kijelző beállítások: Állítsa be a
fényerőt és kontrasztot.
3. Miután a beállítás kész, nyomja
meg a q gombot.

Filmek lejátszása
Film fájl lejátszása
1. Csatlakoztassa a film fájlokat
tartalmazó USB tárolóeszközt az
USB porthoz.
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A film lejátszásra kerül.

2. A képernyőt megnyomva a
vezérlő sáv eltűnik/megjelenik. A
képernyőt ismét megnyomva
visszatérhet az előző
képernyőhöz.
Megjegyzés
Ha az USB adattároló eszköz már
csatlakoztatva van, nyomja meg
a ; > kép és film > Forrás S > USB
(film) gombot a filmfájl
lejátszásához.
A filmnézési funkció vezetés közben
nem elérhető. (A közlekedési
szabályzat alapján csak leparkolt
járműben érhető el.)

Szünet

Lejátszás közben nyomja meg a /
gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
a c gombot.

Következő film lejátszása

A következő film lejátszásához
nyomja meg a c gombot.

Előző film lejátszása

Az előző film lejátszásához a
lejátszási idő 5 másodpercén belül
nyomja meg a d gombot.
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Külső eszközök

Visszatérés az aktuális film
elejére

◆ kijelző beállítások: Állítsa be a
fényerőt és kontrasztot.
◆ hang beállítások: A hang
beállítások állítása.
Részletekért lásd a "Hangzás
beállítások (FM/AM/DAB
menü)" 3 19.
3. Miután a beállítás kész, nyomja
meg a q gombot.

5 perc lejátszási idő után nyomja meg
a d gombot.

Tekerés előre vagy hátra

A gyors előre- vagy hátratekeréshez
lejátszás közben tartsa lenyomva a
d vagy c gombot. A gombot elérve
visszatér a normális lejátszási
sebességre.

Megtekintés teljes képernyőn

A teljes képernyős nézethez a mozi
képernyőn nyomja meg a x gombot.
A x gombot ismét megnyomva
visszatérhet az előző képernyőhöz.

Az USB mozi menü használata
1. A mozi képernyőn nyomja meg a
MENÜ parancsot. Megjelenik az
USB mozi menü.

Felirat nyelve
2. Nyomja meg a kívánt
menüpontot.
◆ filmfájlok listája: Megjeleníti az
összes film fájl listát.
◆ óra/hőm. kijelző: Az óra és
hőmérséklet teljes képernyőn
való megjelenítéséhez
válassza az On vagy Off
gombot.

Ha a filmnek van felirat nyelve, a
felhasználó láthatja azt.
1. A moziképernyőn nyomja meg a
k gombot.

Külső eszközök
2. Nyomja meg a < vagy > gombot.

Beszélt szöveg nyelve
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2. Nyomja meg a < vagy > gombot.

Ha a filmnek van beszélt szöveg
nyelve, a felhasználó kiválaszthatja
azt.
1. A moziképernyőn nyomja meg a
k gombot.

3. Nyomja meg l.

3. Nyomja meg l.

Megjegyzés
A felhasználó be tudja állítani a DivX
filmfájl által támogatott felirat
nyelvek egyikét.
Ha van felirat nyelv, a felhasználó
beállíthatja a felirat nyelvét, vagy kivagy bekapcsolhatja.

Megjegyzés
A felhasználó be tudja állítani a DivX
filmfájl által támogatott audionyelvek
egyikét.

Megjegyzés
Lejátszható felirat formátum: .smi
Az felirat fájl nevének (.smi) meg kell
egyeznie a filmfájl nevével.

Filmek lejátszása külső
eszközről

Csatlakoztassa a filmet tartalmazó
külső eszközt az AUX bemeneti
csatlakozóhoz. Miután az
Infotainment rendszer befejezte a
külső eszközök információinak
elolvasását, automatikusan
megkezdi a lejátszást.
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Külső eszközök

Megjegyzés
Ha egy külső eszköz már
csatlakoztatva van, a külső
eszközről egy film lejátszásához
nyomja meg a ; > kép és film >
Forrás S > AUX (film) gombot.
iPod/iPhone esetén, az iPod/iPhone
eszközön lévő film lejátszásához
csatlakoztassa az eszközt AUX
kábellel az AUX bemeneti
csatlakozóhoz.
A filmnézési funkció vezetés közben
nem elérhető. (A közlekedési
szabályzat alapján csak leparkolt
járműben érhető el.)

Az AUX mozi menü használata
1. Az AUX mozi képernyőn nyomja
meg a MENÜ gombot. Megjelenik
az AUX menü.

2. Nyomja meg a kívánt
menüpontot.
◆ hang beállítások: A hang
beállítások állítása.
Részletekért lásd a "Hangzás
beállítások (FM/AM/DAB
menü)" 3 19.

Külső eszközök
◆ óra/hőm. kijelző: Az óra és
hőmérséklet teljes képernyőn
való megjelenítéséhez
válassza az On vagy Off
gombot.
◆ display settings (kijelző
beállításai): Fényerő és
kontraszt állítása.
3. Miután a beállítás kész, nyomja
meg a q gombot.

Okostelefon alkalmazások
használata
Megjegyzés
Néhány kép és magyarázat
változhat a telefon operációs
rendszerétől, verziójától és/vagy az
alkalmazás (App) verziójától
függően. Ez a fejezet az általános
kezelést magyarázza el.

Hogyan lehet csatlakoztatni egy
alkalmazást a MyLink-hez
1. Telepítse az alkalmazást
okostelefonjára.
2. Társítsa okostelefonját és az
Infotainment rendszert az USB-

csatlakozón keresztül vagy a
Bluetooth vezeték nélküli
technológiával.
iPhone: USB csatlakozás
Android telefon: Bluetooth
vezeték nélküli technológia
3. Aktiválja az alkalmazást.
4. Az alkalmazásnak az
Infotainment rendszeren
futtatásához nyomja meg a ; >
okostelefon kapcsolat gombot.
Megjelenik az okostelefon
csatlakozás menü.
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5. Nyomja meg az alkalmazás ikont.
Az alkalmazás képernyő jelenik
meg.
6. Az alkalmazás képernyő jelenik
meg.

Megjegyzés
További információkhoz az olyan
alkalmazásokról, mint például a
BringGo, kérjük tekintse meg a
navigáció felhasználói kézikönyvét a
www.BringGoNav.com honlapon.
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Telefon
Bluetooth® ................................... 50
Kihangosítós telefon .................... 55

Bluetooth®
Bluetooth vezeték nélküli
technológia megértése

A Bluetooth vezeték nélküli
technológia vezeték nélküli
kapcsolatot létesít két, Bluetooth-szal
támogatott eszköz között. A kezdő
párosítás után a két eszköz minden
alkalommal, amikor bekapcsolja őket,
automatikus csatlakozik egymáshoz.
A Bluetooth vezeték nélküli
információ átvitelt tesz lehetővé
Bluetooth telefonok, PDA-k vagy
egyéb eszközök között, szűk
tartományon belül, 2,45 Ghz
frekvenciás rövid távú vezeték nélküli
telekommunikációs technológia
segítségével. Ebben a gépjárműben
a felhasználó, mobiltelefon és a
rendszer csatlakoztatása
segítségével kihangosított hívásokat,
kihangosított adatátvitelt végezhet,
és digitális hangátviteli fájlokat
játszhat le.

Megjegyzés
Egyes helyszíneken korlátozhatják
a Bluetooth vezeték nélküli
technológia használatát.
A Bluetooth eszközök és firmware
változataik sokfélesége miatt
előfordulhat, hogy az Ön eszköze, a
Bluetooth kapcsolat létrehozása
során másképp válaszol.
Bluetooth telefonja működésével
összefüggő bármilyen kérdéssel
kapcsolatban forduljon az eszköz
használati utasításához.

Bluetooth párosítása és
csatlakoztatása

A Bluetooth tulajdonság
használatához ellenőrizze, hogy a
Bluetooth be van kapcsolva az Ön
készülékén. Lásd a Bluetooth eszköz
használati utasítását.
Ha az Infotainment rendszerben
nincs párosított eszköz
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
telefon parancsot, majd nyomja
meg a Igen gombot.

Telefon
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4. A keresett lista képernyőn nyomja
meg a párosítani kívánt eszközt.
◆ Ha az SSP (Secure Simple
Pairing) támogatott, nyomja
meg a Bluetooth eszköz és az
Infotainment rendszer felugró
menüjében a Igen parancsot.

3. Nyomja meg a Bluetooth Eszköz
Keresése gombot a Bluetooth
telefonok kereséséhez.

5. Ha az Bluetooth eszköze és az
Infotainment rendszer párosítása
sikeresen megtörtént, az
Infotainment rendszerben
megjelenik a telefon képernyő.

◆ Ha az SSP (Secure Simple
Pairing) nem támogatott, adja
meg a Bluetooth eszközön az
Info képernyőn látható PIN
kódot.
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Ha nem jött létre a csatlakozás,
hibaüzenet jelenik meg az
Infotainment rendszerben.

Megjegyzés
Ha a Bluetooth eszköz és az
Infotainment rendszer párosítása
sikeresen megtörtént, a
telefonkönyv automatikusan
letöltődik. Előfordulhat azonban, a
telefon típusa szerint, hogy a
telefonkönyv nem töltődik le
automatikusan. Ebben az esetben,
folytassa a telefonján lévő
telefonkönyv letöltésével. Azt
javasoljuk, hogy "Mindig" fogadja el
a telefonkönyv kérést a telefon
eredeti párosításakor.
Megjegyzés
Ha olyan Bluetooth eszközről van
szó, amely korábban már
csatlakoztatva volt az Infotainment
rendszerhez, az Infotainment
rendszer automatikusan végrehajtja
a csatlakoztatást. Ha a Bluetootheszközén ki van kapcsolva a
Bluetooth beállítás, hibaüzenet
jelenik meg az Infotainment
rendszeren.

Ha az Infotainment rendszerben
párosított eszköz van
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
beállítások parancsot.
3. Nyomja meg a csatlakozás
beállításai > bluetooth
beállítások > eszközpár gombot.
4. Nyomja meg az eszköz párosítás
képernyőn a párosítani kívánt
eszközt, majd folytassa a 6.
lépéssel. Ha az eszköz párosítás
képernyőn nincs ott a kívánt
eszköz, annak megkeresésére
nyomja meg a Bluetooth Eszköz
Keresése gombot.

5. A keresett lista képernyőn nyomja
meg a párosítani kívánt eszközt.
◆ Ha az SSP (Secure Simple
Pairing) támogatott, nyomja
meg a Bluetooth eszköz és az
Infotainment rendszer felugró
menüjében a Igen parancsot.

Telefon
6. A az Bluetooth eszköze és az
Infotainment rendszer párosítása
sikeresen megtörtént, az eszköz
párosítás képernyőn nh jelenik
meg.

◆ Ha az SSP (Secure Simple
Pairing) nem támogatott, adja
meg a Bluetooth eszközön az
Info képernyőn látható PIN
kódot.

◆ A csatlakoztatott telefon y jellel
van kiemelve.
◆ A nh jel azt jelzi, hogy a
kihangosítás és a telefonzene
funkció be van kapcsolva.
◆ A h jel azt jelzi, hogy csak a
kihangosítás funkció van
bekapcsolva.
◆ A n jel azt jelzi, hogy csak a
Bluetooth zene van
bekapcsolva.
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Megjegyzés
Ha a Bluetooth eszköz és az
Infotainment rendszer párosítása
sikeresen megtörtént, a
telefonkönyv automatikusan
letöltődik. Előfordulhat azonban, a
telefon típusa szerint, hogy a
telefonkönyv nem töltődik le
automatikusan. Ebben az esetben,
folytassa a telefonján lévő
telefonkönyv letöltésével. Azt
javasoljuk, hogy "Mindig" fogadja el
a telefonkönyv kérést a telefon
eredeti párosításakor.
Megjegyzés
Az Infotainment rendszer maximum
öt Bluetooth eszközt tud párosítani.
Megjegyzés
Ha nincs csatlakozás, hibaüzenet
jelenik meg az Infotainment
rendszer kijelzőjén.

Csatlakoztatott Bluetooth
eszköz ellenőrzése
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
beállítások parancsot.
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3. Nyomja meg a csatlakozás
beállításai > bluetooth
beállítások > eszközpár gombot.
4. A párosított eszköz, ha
csatlakoztatva van g jellel látható.

4. Nyomja meg a lecsatlakoztatni
kívánt eszköz nevét.

5. Nyomja meg OK.
5. Nyomja meg OK.

Bluetooth eszköz
lecsatlakoztatása
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
beállítások parancsot.
3. Nyomja meg a csatlakozás
beállításai > bluetooth
beállítások > eszközpár gombot.

Bluetooth eszköz
csatlakoztatása
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
beállítások parancsot.
3. Nyomja meg a csatlakozás
beállításai > bluetooth
beállítások > eszközpár gombot.
4. Nyomja meg a csatlakoztatni
kívánt eszköz nevét.

Bluetooth eszköz törlése

Ha már nincs szüksége a Bluetooth
eszköz használatára, törölheti.
1. Nyomja meg a vezérlőpanelen
a ; gombot.
2. A főmenüben nyomja meg a
beállítások parancsot.
3. Nyomja meg a csatlakozás
beállításai > bluetooth
beállítások > eszközpár gombot.

Telefon
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Hívás kapcsolása a
mobiltelefonra (privát mód)

4. Nyomja meg Törlés.

1. Ha a hívást kihangosítás helyett a
mobiltelefonra akarja kapcsolni,
nyomja meg a m gombot.

5. Nyomja meg Igen.

Kihangosítós telefon
Hívás kezdeményezés
telefonszám megadásával
1. Adja meg a telefonszámot a
telefonképernyő billentyűzete
segítségével.

2. Nyomja meg a képernyőn a y
gombot, vagy a kormánykeréken
lévő távirányítón a q/w gombot.
Megjegyzés
Ha rossz számot nyomott, a
megadott szám törléséhez nyomja
meg a ⇦ gombot, a számjegyek
egyenkénti törléséhez, vagy nyomja
meg és tartsa lenyomva a ⇦ gombot,
a megadott szám összes
számjegyének törléséhez.

2. Ha a hívást vissza akarja
kapcsolni kihangosításra, nyomja
meg ismét a m gombot. A hívás
átkapcsolódott a gépkocsi
kihangosításra.

Mikrofon be/kikapcsolása

A mikrofont a n megnyomásával
tudja be- és kikapcsolni.
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Hívás újratárcsázással

A kormánykeréken lévő
távirányítóról, a híváslista
megjelenítéséhez nyomja meg a
q/w gombot, vagy a
telefonképernyőn tartsa lenyomva a
y gombot.
Megjegyzés
Ha nincs hívástörténet,
újratárcsázás nem lehetséges.

Hívások fogadása
1. Ha egy telefonhívás jön a
csatlakoztatott Bluetooth
mobiltelefonon keresztül, akkor
az éppen játszott zeneszám
félbeszakad, és a telefon
csengeni kezd, illetve a megfelelő
információ megjelenik a kijelzőn.

2. Telefonbeszélgetéshez, a
kormánykeréken lévő távirányítón
nyomja meg a q/w gombot, vagy
a képernyőn nyomja meg az
Elfogadás lehetőséget.
A hívás elutasításához, a
kormánykeréken lévő távirányítón
nyomja meg a x/n gombot,
vagy a képernyőn nyomja meg az
Elutasítás lehetőséget.

A telefonkönyv menü
használata
1. A telefon képernyőn nyomja meg
a telefonkönyv parancsot.

Telefon

2. A lista görgetéséhez használja a
R és S gombot.
3. Válassza ki a hívni kívánt
telefonkönyv bejegyzést.

4. Tárcsázáshoz nyomja meg a
számot.

Telefonkönyv bejegyzések
keresése
1. A telefon képernyőn nyomja meg
a telefonkönyv parancsot.

2. Nyomja meg a o parancsot a
telefonkönyv képernyőn.
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3. A billentyűzet segítségével adja
meg a kereset nevet. A
részletekért, lásd a "Név
keresése" részt 3 55.
4. Válassza ki a hívni kívánt
telefonkönyv bejegyzést.

5. Tárcsázáshoz nyomja meg a
számot.
Megjegyzés
Ha a Bluetooth eszköz és az
Infotainment rendszer párosítása
sikeresen megtörtént, a
telefonkönyv automatikusan
letöltődik. Előfordulhat azonban, a
telefon típusa szerint, hogy a
telefonkönyv nem töltődik le

automatikusan. Ebben az esetben,
folytassa a telefonján lévő
telefonkönyv letöltésével. Azt
javasoljuk, hogy "Mindig" fogadja el
a telefonkönyv kérést a telefon
eredeti párosításakor.
Név keresése
Pl. ha a felhasználó az "Alex" nevet
keresi:
1. Az első karakter kiválasztásához
nyomja meg az abc gombot.
A telefonkönyv képernyőjén
megjelennek az "a", "b" vagy "c"
betűt tartalmazó nevek.
2. A második karakter
kiválasztásához nyomja meg a
jkl gombot.
A telefonkönyv képernyőjén
megjelennek a "j", "k" vagy "k"
betűt tartalmazó nevek.
3. A harmadik karakter
kiválasztásához nyomja meg a
def gombot.
A telefonkönyv képernyőjén
megjelennek a "d", "e" vagy "f"
betűt tartalmazó nevek.

4. A negyedik karakter
kiválasztásához nyomja meg a
wxyz gombot.
A telefonkönyv képernyőjén
megjelennek a "w", "x", "y" vagy
"z" betűt tartalmazó nevek.
5. A név minél több betűjét adja
meg, a lehetséges nevek listája
annál rövidebb lesz.

Hívás kezdeményezése a
hívástörténet segítségével
1. A telefon képernyőn nyomja meg
a hívásnapló parancsot.
2. Nyomja meg a a, b vagy c
gombot.

Telefon
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Ha 2 számjegyű gyorstárcsázó
számmal akar hívást
kezdeményezni, nyomja le és tartsa
lenyomva a 2. számjegyet.

(Tárcsázott hívás)

(Fogadott hívás)
3. Válassza ki a hívni kívánt
telefonkönyv bejegyzést.

Hívás kezdeményezése
gyorstárcsázó számokkal

(Nem fogadott hívás)

A telefonképernyő billentyűzete
segítségével nyomja le és tartsa
lenyomva a gyorstárcsázó számot.
A gyorstárcsázós híváshoz csak a
mobiltelefonon előzőleg már
elmentett gyorstárcsázó számok
használhatók. A rendszer maximum 2
számjegyű gyorstárcsázó számokat
támogat.
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Általános információk
Az Infotainment rendszer
szórakoztató elektronikát biztosít a
jármű számára, a legújabb
technológiát felhasználva.
A rádió könnyen használható, mivel a
mind a hat oldalhoz külön-külön
tartozó PRESET gombokkal [1~6]
akár 36 FM, AM és DAB (digitális
rádióadás) rádióállomás is beállítható
rajta. DAB csak az 1/2-a típusú
modelleknél érhető el.
A beépített CD lejátszó audio CD és
MP3 (WMA) lemezeket tud lejátszani,
az USB lejátszó pedig csatlakoztatott
USB tárolóeszközöket vagy iPod
termékeket.
A Bluetooth telefoncsatlakozási
funkció lehetővé teszi a vezeték
nélküli kihangosítós
telefonhívásokat, valamint telefonzenelejátszó használatát. A
Bluetooth telefon csatlakoztatási
funkció csak az 1/2-A típusú
modelleknél érhető el.

Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a külső
hangbemenethez, és élvezze az
Infotainment rendszer gazdag
hangzását.
A digitális hangfeldolgozó rendszer
számos előre beállított hangszínt
kínál a hangzás optimalizálásához.
A rendszer a gondosan megtervezett
beállító eszközzel, az okos kijelzővel
és a többfunkciós menütárcsa
szabályozóval könnyen állítható.
■ Az "Áttekintés" rész az
Infotainment rendszer funkciók és
az összes szabályozó eszköz
egyszerű áttekintését kínálja.
■ Az "Áttekintés" rész elmagyarázza
az Infotainment rendszer alapvető
kezelőszerveit.
Megjegyzés
Ez a kézikönyv a különböző
Infotainment rendszerekben
elérhető minden lehetőséget és
jellemzőt leír. Bizonyos leírások,
beleértve a kijelzők és
menüfunkciók leírásait, lehet, hogy
nem vonatkoznak az Ön járművére
modellváltozat, országra jellemző

Bevezetés
specifikáció, speciális
berendezések vagy tartozékok
miatt.

Képernyő kijelző

A képernyő kijelző különbözhet a
kézikönyv kijelzőjétől, mivel a legtöbb
képernyő kijelző az eszközök
beállításától és a járművek
jellemzőitől függően különböző lehet.

Lopásvédelmi funkció
Az Infotainment rendszer, a lopások
megelőzésére elektronikus
biztonsági rendszert tartalmaz.
Az Infotainment rendszer csak abban
a járműben működik, amelybe
elsőként szerelték be, aki ellopja,
nem tudja használni.
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Bevezetés

A kezelőszervek áttekintése
1. változat

Bevezetés
1-A típus: Rádió/DAB + CD/MP3
+AUX +USB/iPod + Bluetooth
1-B típus: Rádió + CD/MP3 +AUX
1. Kijelző
Lejátszás/vétel/menü állapot és
információ kijelzése.
2. BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ
gomb szabályozógombbal
◆ Ki-/bekapcsoláshoz nyomja
meg ezt a gombot.
◆ Az általános hangerő
beállításához forgassa a
szabályozógombot.
3. PRESET [1 ~ 6 ] gomb
◆ Bármelyik gomb lenyomva
tartásával hozzáadja az
aktuális rádióadót az aktuális
kedvencek oldalhoz.
◆ Bármelyik gomb
megnyomásával kiválaszthatja
az adott gombhoz rendelt
csatornát.
4. KIADÁS gomb
Nyomja meg ezt a gombot, és
vegye ki a lemezt.

5. Lemeznyílás
Ebbe a nyílásba lehet betenni
illetve innen lehet kivenni a CD-t.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] gomb
Ezt a gombot megnyomva
választhatja ki az elmentett
kedvenc csatornák oldalát.
7. INFORMATION [INFO] gomb
◆ Ezt a gombot megnyomva, CD/
MP3/USB/iPod lejátszás
módban megtekintheti a
fájlinformációkat.
◆ A rádió funkciót használva
megtekintheti a rádióadóra és
az aktuálisan játszott
zeneszámra vonatkozó
információkat.
8. d SEEK c gomb
◆ Rádió vagy DAB hallgatás
közben ezeket a gombokat
megnyomva a rendszer
automatikusan tisztán fogható
adókat keres. Ha lenyomva
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tartja ezeket a gombokat, akkor
kézzel beállíthatja a vételii
frekvenciát.
◆ CD/MP3/USB/iPod lejátszási
módban ezeket a gombokat
megnyomva azonnal az előző
vagy következő számot kezdi
játszani.
Ha lenyomva tartja ezeket a
gombokat, akkor gyorsan előre/
visszatekerheti az aktuálisan
játszott dalokat.
9. CD/AUX gomb
Ezt a gombot lenyomva
kiválaszthatja a CD/MP3/AUX
vagy USB/iPod/Bluetooth audio
funkciót.
10. RADIO BAND gomb
Az FM/AM rádió vagy DAB
kiválasztásához nyomja meg ezt
a gombot.
11. TP gomb
Az FM RDS funkció használata
közben kapcsolja be vagy ki a TPt (Traffic Programme Közlekedési hírek).
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Bevezetés

12. CONFIG gomb
Nyomja meg ezt a gombot a
Settings (Beállítások) menü
megnyitásához.
13. TONE gomb
A hang beállítási mód
beállításához/választásához
nyomja meg ezt a gombot.
14. MENU-TUNE gomb szabályozó
gombbal
◆ Ezt a gombot megnyomva
megjelenítheti az aktuálisan
működő menüt, vagy
kiválaszthatja/alkalmazhatja a
beállítás tartalmát és a
beállítási értékeket.
◆ A szabályozógombot forgatva
mozoghat/változtathatja a
beállítás tartalmát és a
beállítási értékeket.
15. AUX csatlakozó
Külső hangeszközt
csatlakoztathat ehhez a
csatlakozóhoz.

16. PBACK gomb
◆ Érvényteleníti a bevitt tartalmat,
vagy visszatér az előző
menühöz.
17. TELEFON/NÉMÍTÁS gomb
◆ Ezt a gombot megnyomva
bekapcsolja a Bluetooth telefon
módot (csak 1-A típus) vagy ki-/
bekapcsolhatja a némítás
funkciót (csak 1-B típus).
◆ A némítás funkció ki-/
bekapcsolásához tartsa
lenyomva a gombot (csak 1-A
típus).

Bevezetés
2. változat
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Bevezetés

2-A típus. Rádió + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
2-B típus: Rádió + CD/MP3 + AUX
1. Kijelző
Lejátszás/vétel/menü állapot és
információ kijelzése.
2. BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ
gomb szabályozógombbal
◆ Ki-/bekapcsoláshoz nyomja
meg ezt a gombot.
◆ Az általános hangerő
beállításához forgassa a
szabályozógombot.
3. PRESET [1 ~ 6 ] gomb
◆ Bármelyik gomb lenyomva
tartásával hozzáadja az
aktuális rádióadót az aktuális
kedvencek oldalhoz.
◆ Bármelyik gomb
megnyomásával kiválaszthatja
az adott gombhoz rendelt
csatornát.
4. KIADÁS gomb
Nyomja meg ezt a gombot, és
vegye ki a lemezt.

5. Lemeznyílás
Ebbe a nyílásba lehet betenni
illetve innen lehet kivenni a CD-t.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] gomb
Ezt a gombot megnyomva
választhatja ki az elmentett
kedvenc csatornák oldalát.
7. INFORMATION [INFO] gomb
◆ Ezt a gombot megnyomva, CD/
MP3/USB/iPod lejátszás
módban megtekintheti a
fájlinformációkat.
◆ A rádió funkciót használva
megtekintheti a rádióadóra és
az aktuálisan játszott
zeneszámra vonatkozó
információkat.
8. d SEEK c gomb
◆ Rádióhallgatás közben ezeket
a gombokat megnyomva a
rendszer automatikusan tisztán
fogható adókat keres. Ha
lenyomva tartja ezeket a
gombokat, akkor kézzel
beállíthatja a vételii frekvenciát.
◆ CD/MP3/USB/iPod lejátszási
módban ezeket a gombokat

9.

10.

11.

12.

megnyomva azonnal az előző
vagy következő számot kezdi
játszani.
Ha lenyomva tartja ezeket a
gombokat, akkor gyorsan előre/
visszatekerheti az aktuálisan
játszott dalokat.
CD/AUX gomb
Ezt a gombot lenyomva
kiválaszthatja a CD/MP3/AUX
vagy USB/iPod/Bluetooth audio
funkciót.
RADIO BAND gomb
Az FM vagy AM rádió sáv
kiválasztásához nyomja meg ezt
a gombot.
TP gomb
Az FM RDS funkció használata
közben kapcsolja be vagy ki a TPt (Traffic Programme Közlekedési hírek).
CONFIG gomb
Nyomja meg ezt a gombot a
Settings (Beállítások) menü
megnyitásához.

Bevezetés
13. TONE gomb
A hang beállítási mód
beállításához/választásához
nyomja meg ezt a gombot.
14. MENU-TUNE gomb szabályozó
gombbal
◆ Ezt a gombot megnyomva
megjelenítheti az aktuálisan
működő menüt, vagy
kiválaszthatja/alkalmazhatja a
beállítás tartalmát és a
beállítási értékeket.
◆ A szabályozógombot forgatva
mozoghat/változtathatja a
beállítás tartalmát és a
beállítási értékeket.
15. AUX csatlakozó
Külső hangeszközt
csatlakoztathat ehhez a
csatlakozóhoz.

16. PBACK gomb
◆ Érvényteleníti a bevitt tartalmat,
vagy visszatér az előző
menühöz.
17. TELEFON/NÉMÍTÁS gomb
◆ Ezt a gombot megnyomva
bekapcsolja a Bluetooth telefon
módot (csak 2-A típus) vagy ki-/
bekapcsolhatja a némítás
funkciót (csak 2-B típus).
◆ A némítás funkció ki-/
bekapcsolásához tartsa
lenyomva a gombot (csak 2-A
típus).
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A hangrendszer távirányítója a
kormánykeréken
1. típusú kormánykeréken elhelyezett
hangrendszervezérlő: opció

1. Némítás/Felfüggesztés gomb
Ezt a gombot bármely zene
lejátszó módban megnyomva bevagy kikapcsolhatja a némítást.
Bekapcsolt módban ezt a gombot
megnyomva visszautasíthatja a
hívásokat, vagy befejezheti a
hívást.
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2. Hívás gomb
◆ A gomb megnyomásával
válaszolhat a hívásra, vagy az
újratárcsázási módba léphet.
◆ A gombot lenyomva tartva
beléphet a tárcsázott hívás
naplójába, vagy válthat a
kihangosítás mód és a
magánhívás között beszélgetés
közben.
3. Forrás [d SRC c] gomb/
szabályozógomb
◆ A gombot megnyomva
kiválaszthat egy hanglejátszási
módot.
◆ A szabályozógombot forgatva
módosíthatja a párosított
rádióadókat vagy éppen játszott
zenét.
4. Hangerő [+ -] gombok
◆ A hangerő növeléséhez nyomja
meg a + gombot.
◆ A hangerő csökkentéséhez
nyomja meg a - gombot.

2. típusú kormánykeréken elhelyezett
hangrendszervezérlő: opció

1. Némítás/Felfüggesztés gomb
A némítás funkció be- vagy
kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
2. Nem elérhető
3. Forrás [d SRC c] gomb/
szabályozógomb

◆ A gombot megnyomva
kiválaszthat egy hanglejátszási
módot.
◆ A szabályozógombot forgatva
módosíthatja a párosított
rádióadókat vagy éppen játszott
zenét.
4. Hangerő [+ -] gombok
◆ A hangerő növeléséhez nyomja
meg a + gombot.
◆ A hangerő csökkentéséhez
nyomja meg a - gombot.

Kezelés
Gombok és szabályozó eszköz
Az Infotainment rendszer a
funkciógombokkal, a multifunkciós
tárcsás szabályozógombbal és a
képernyő kijelzőn megjelenő
menüvel működtethető.
A rendszerben használt gombok és
szabályozó gomb az alábbiak.
■ Infotainment rendszer gombjai és
szabályozógomb
■ A kormánykerék távvezérlő
gombjai

Bevezetés
Rendszer be-/kikapcsolása

Automatikus kikapcsolás

A gyújtáskapcsoló (jármű
gyújtáskulcs) OFF állásában, ha az
Infotainment rendszert a
BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ gomb
segítségével bekapcsolja, a
felhasználó utolsó művelete után tíz
perccel az Infotainment rendszer
automatikusan kikapcsol.

Hangerő-szabályozás

A rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ
gombot.
A bekapcsolással megkezdődik a
korábban kiválasztott rádióadó vagy
zeneszám lejátszása. (Ez azonban,
az eszköztől függően, a Bluetooth
audio esetében eltérő lesz.)
A rendszer kikapcsolásához nyomja
meg a BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ
gombot.

A hangerő beállításához forgassa a
BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ
szabályozógombot.
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■ A kormánykerék távvezérlő
gombjának segítségével, a
HANGERŐ [+/-] gombokat
megnyomva állítsa be a hangerőt.
■ Az aktuális hangerő látható.
■ Az Infotainment rendszer
kikapcsolásával a hangerőszint a
korábbi kiválasztásra áll vissza (ha
az a maximális kezdő hangerőnél
kevesebb).

Auto Volume control
(automatikus hangerőszabályozás)

Ha a sebesség kompenzációs
hangerő beállítás működni kezd, a
hangerő automatikusan a jármű
sebességének megfelelően változik,
hogy kiegyenlítse a motorból és
gumiabroncsoktól eredő zajt. (Lásd
Settings (Beállítások) → Radio
settings (Rádió beállítások) → Auto
volume control (Automatikus
hangerő-szabályozás)).
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Bevezetés

Hangerő-korlátozás magas
hőmérséklet esetén

Ha a rádió belső hőmérséklete túl
magas, az Infotainment rendszer
korlátozza a szabályozható
maximális hangerőt.
Szükség esetén a hangerő
automatikusan csökken.

A vonatkozó működési mód
használatakor nyomja meg a TONE
gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva válassza ki a kívánt
hangvezérlő módot, majd nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.

Hangzás beállítása

A Tone settings (Hangzás
beállítása) menüben a hangjellemzők
különbözően állíthatók be az FM/AM/
DAB rádió és az egyes audio lejátszó
funkcióknak megfelelően.

A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva válassza ki a kívánt
hangvezérlő értéket, majd nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.
Lehetőség van az aktuálisan
kiválasztott tétel kezdeti értékként
való beállítására. Ehhez nyomja
hossza a MENU-TUNE gombot a
hangzás konfiguráció módban. Vagy

a TONE gomb megnyomásával a
hangzás konfiguráció összes tételét
kezdeti értékké teheti.
Hangzás beállítása
■ Bass (mély): A mély hangszínt -12
és +12 között állíthatja.
■ Midrange (középtartomány): A
középtartományt -12 és +12 között
állíthatja.
■ Treble (magas): A magas
hangszínt -12 és +12 között
állíthatja.
■ Fader (első-hátsó egyensúly): A
első/hátsó egyensúlyt a
hathangszórós járműmodellben
első 15-től hátsó 15-ig állíthatja.
■ Balance (bal-jobb egyensúly): A
bal/jobb egyensúlyt bal 15-től jobb
15-ig állíthatja.
■ EQ (hangszínszabályzó): Válassza
ki vagy kapcsolja ki a
hangzásstílust (KI ↔ Pop ↔ Rock ↔
Klasszikus ↔ Beszéd ↔ Country).

Bevezetés
Funkció kiválasztása
FM/AM vagy DAB rádió

Az FM/AM vagy DAB rádió
kiválasztásához nyomja meg a
RADIO BAND gombot.
A műsorszóró adók kiválasztási
opcióit tartalmazó FM menu (FM
menü), AM menu (AM menü) vagy
DAB menu (DAB menü) menüpont
megnyitásához nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
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CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth audio
lejátszó vagy külső hang (AUX)
bemenet

Ismételten nyomja meg a CD/AUX
gombot az audio lejátszó funkciók
közötti váltáshoz, azaz a CD/MP3
lemezek, a csatlakoztatott USB vagy
iPod vagy Bluetooth audio lejátszó
AUX funkciókhoz. (MP3/CD → AUX →
USB vagy iPod → Bluetooth → CD/
MP3 →....)
A kívánt mód kiválasztásához,
nyomja meg a d SRC c gombot a
kormánykerék távvezérlő gombján.

A MENU-TUNE gombot megnyomva
megnyithatja a vonatkozó
funkciókhoz tartozó opciók menüjét
vagy a vonatkozó eszközök menüjét
(kivéve Bluetooth audio).
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Bluetooth kihangosítós
telefonkészülék

A TELEFON/NÉMÍTÁS gomb
megnyomásával kiválaszthatja a
Bluetooth kihangosítós telefon
funkciót (csak az 1/2-A típusú
modellekhez).

Nyomja meg a TELEFON/NÉMÍTÁS
gombot a Bluetooth kiválasztásához
a vonatkozó funkciókhoz tartozó
opciókkal.

Személyre szabás
Fő gombok/szabályozógomb

A Settings (Beállítások) menüben
használt gombok és
szabályozógomb az alábbiak.
(12) CONFIG gomb
Ezt a gombot megnyomva beléphet
a(z) Settings (Beállítások) menübe.

(14) MENU-TUNE gomb
szabályozóval
■ A szabályozó gombot elforgatva a
menüre vagy beállítási tételre
léphet.
■ A gombot megnyomva
kiválaszthatja/elérheti az adott
menü vagy beállítási tétel által
felkínált részletes szabályozó
képernyőt.
(16) P BACK gomb
Érvényteleníti a bevitt tételt, vagy
visszatér az előző képernyőhöz/
menühöz.

Személyre szabás a Settings
(Beállítás) menü segítségével

■ A beállítás menük és funkciók a
jármű modelljétől függően
változhatnak.
■ Referencia: Settings (Beállítások)
menü információs táblázata alább.

Bevezetés
[Példa] Settings → Time Date → Set
date: 23 Jan 2012 (Beálltások → Óra
Dátum → Beállított dátum: 2012.
január 23.)

Nyomja meg egyszer az CONFIG
gombot a(z) Settings (Beállítások)
menü megjelenítéséhez.
Miután eljutott a következő oldalon a
Settings (Beállítások) menü
információs táblázatához, a
MENU-TUNE szabályozógomb
forgatásával lépjen a kívánt beállítási
menüre, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.

■ Jelzi a vonatkozó beállítási menü
vagy működési állapot részletes
listáját.
■ Ha a vonatkozó részletes listából
egy másik részletes lista nyílik, ez
a művelet megismételhető.

A MENU-TUNE szabályozógomb
forgatásával eljuthat a kívánt
beállítási értékhez vagy működési
állapothoz, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
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Bevezetés
Beállítási információk táblázata
[Nyelvek]

■ Ha a vonatkozó részletes lista több
elemből áll, akkor ismételje meg ezt
a műveletet.
■ A vonatkozó beállítási érték vagy
működési állapot beállítása/
jóváhagyása módosul.

Válassza ki a kívánt nyelvet.

[Óra dátum]

Set time (Pontos Idő beállítása):
Állítsa be a pontos időt, órát és
percet.
■ Set date (Dátum beállítása): Állítsa
be az aktuális évet/hónapot/napot.
■ Set time format (Időformátum
beállítása): Válassza a 12 órás
vagy 24 órás időkijelzést.
■ Set date format (Dátumformátum
beállítása): Állítsa be a
dátumkijelzés formátumát.
YYYY.MM.DD: 2012 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2012

Bevezetés
MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2012
■ RDS clock synchronization (RDSóra szinkron.): Válassza ki az On
(Be) vagy Off (Ki) lehetőséget
[Radio settings] (rádióbeállítások)

■ Auto volume control (Automatikus
hangerő-szabályozás) Off (Ki)/Low
(Alacsony)/Medium (Közepes)/
High (Magas) beállítása.
■ Maximum startup volume
(Maximális bekapcsolási hangerő):
Manuálisan állítsa be a
bekapcsolási hangerő maximumát.

■ Radio favourites (Rádiókedvencek):
Manuálisan állítsa be a Kedvencek
oldalszámát.
■ AS-Stations (Automatikusan
eltárolt állomások): Állítsa be
minden rádióra az adók
automatikus tárolása funkciót.
■ RDS options (RDS-opciók): RDS
options (RDS-opciók) beállítása.
- RDS: On (Be)/Off (Ki) (az RDS
funkció bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához).
- Regional (Regionális): On (Be)/
Off (Ki) (az Regional (Regionális)
funkció bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához).
- Text scroll freeze
(Szöveggörgetés megállítása): On
(Be)/Off (Ki) (az Text scroll freeze
(Szöveggörgetés megállítása)
funkció bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához).
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- TA volume (TA-hangerő): TA
volume (TA-hangerő) beállítása.
■ DAB settings (DAB-beállítások):
DAB settings (DAB-beállítások)
beállítása.
- Auto ensemble linking
(Automatikus ensemble-váltás):
On (Be)/Off (Ki) (az Auto ensemble
linking (Automatikus ensembleváltás) funkció bekapcsolásához
vagy kikapcsolásához).
- Auto linking DAB-FM
(Automatikus DAB-FM
összekapcsolás): On (Be)/Off (Ki)
(az Auto linking DAB-FM
(Automatikus DAB-FM
összekapcsolás) funkció
bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához).
- Dynamic audio adaption
(Dinamikus audio illesztés): On
(Be)/Off (Ki) (az Dynamic audio
adaption (Dinamikus audio
illesztés) funkció bekapcsolásához
vagy kikapcsolásához).
- Band selection (Sávválasztás):
Both (Mindkettő), L-Band (L-sáv)
vagy Band III (III. sáv) beállítása.
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[Bluetooth beállítások]

Bluetooth: Lépjen a Bluetooth
settings (Bluetooth beállítások)
pontra.
■ Activation (Aktiválás): Válassza ki a
On (Be) vagy Off (Ki) menüpontot.
■ Device list (Eszközlista): Válassza
ki a kívánt eszközt, és válassza ki/
csatlakoztassa/ válassza le vagy
törölje.
■ Pair device (Eszköz párosítása):
Próbáljon meg párosítani egy új
Bluetooth eszközt.

■ Change Bluetooth code (Bluetoothkód megvált.): Manuálisan
módosítsa/állítsa be a Bluetooth
kódot.
■ Restore factory settings (Gyári
beállítások visszaállítása): Állítsa
vissza a kezdeti beállítási értékeket
alapbeállításokra.

Rádió
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Rögzített rúdantenna ................... 91

Használat
FM, AM vagy DAB rádió
hallgatása előtt
Fő gombok/szabályozógomb
(10) RADIO BAND gomb
Az FM/AM vagy DAB rádió
kiválasztásához nyomja meg ezt a
gombot.
(14) MENU-TUNE gomb
szabályozóval
■ Ezt a gombot/szabályozógombot
forgatva kézzel kereshet
műsorsugárzó frekvenciát.
■ Ezt a gombot/szabályozógombot
megnyomva a menü képernyőre
léphet az aktuális üzemmódból.
(16) P BACK gomb
Érvényteleníti a bevitt tételt, vagy
visszatér az előző képernyőhöz/
menühöz.
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(8) d SEEK c gomb
■ Ezt a gombot megnyomva
automatikusan keresheti az
elérhető rádió vagy DAB adókat.
■ A gombot lenyomva tartva
kívánság szerint változtathatja a
rádió vagy DAB frekvenciát, majd a
gombot elengedve az aktuális
frekvenciánál megállhat.
(6) KEDVENC [FAV1-2-3] gomb
Ezt a gombot megnyomva lapozhat
az elmentett kedvenc rádió és DAB
adók között.
(3) [1 ~ 6] PRESET gombok
■ Bármelyik MEMÓRIA gomb
lenyomva tartásával párosíthatja
az aktuális rádióadót az adott
gombhoz.
■ Ezt a gombot megnyomva
kiválaszthatja a MEMÓRIA
gombhoz párosított adót.
(11) TP gomb
Az FM RDS funkció használata
közben állítsa be a TP (Traffic
Programme - Közlekedési hírek) On
(Be) vagy Off (Ki) állapotát.
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(7) INFORMÁCIÓ [INFO] gomb
Műsorszóró rádióra vagy DAB adókra
vonatkozó információ megtekintése.

Rádióadó automatikus keresése

DAB szolgáltatás elemeinek
automatikus keresése

Rádió vagy DAB adó hallgatása
Rádió vagy DAB üzemmód
kiválasztása

A d SEEK c gombokat megnyomva
automatikusan keresi a jó vétellel
rendelkező, elérhető rádióadókat.

Az FM, AM vagy DAB sáv
kiválasztásához nyomogassa a
RADIO BAND gombot.
A korábban kiválasztott műsorszóró
állomást fogja.

A d SEEK c gombokat megnyomva
automatikusan keresi a az elérhető
DAB szolgáltatás elemeket az
aktuális programegyüttesben.
Az előző/következő
programegyütteshez a d SEEK c
gombok megnyomásával ugorhat.

Rádió
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Rádióadó keresése

DAB programegyüttes keresése

DAB szolgáltatás összekapcsolása

A d SEEK c gombok lenyomva
tartásával gyorsan frekvenciát
válthat, majd a kívánt frekvenciánál
engedje fel a gombot.

A d SEEK c gombokat megnyomva
és lenyomva tartva automatikusan
keresi a jó vétellel rendelkező,
elérhető DAB szolgáltatás elemeket.

(DAB-DAB be/DAB-FM ki)

(DAB-DAB ki/DAB-FM be)
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(DAB-DAB be/DAB-FM be)
Ha a(z) Auto linking DAB-FM
(Automatikus DAB-FM
összekapcsolás) opciót állítja be
aktiváltnak, akkor ha a DAB szervizjel
gyenge, az Infotainment rendszer
automatikusan veszi a kapcsolt
szervizelemet (lásd Settings
(Beállítások) → Radio settings (Rádió
beállítások) → DAB settings (DABbeállítások) → Auto linking DAB-FM
(Automatikus DAB-FM
összekapcsolás)).

Rádióállomás kézi hangolása

DAB adó kézi hangolása

A MENU-TUNE gombot forgatva
kézzel keresheti meg a kívánt
műsorszóró frekvenciát.

A DAB üzemmódban a
MENU-TUNE gombot megnyomva
belép a DAB menu (DAB menü)-be.
A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza ki DAB manual
tuning (Manuális DABállomáskeresés) parancsot, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozó gombot
forgatva keressen rá kézzel a kívánt
műsorszóró frekvenciára, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.

Rádió
DAB adólista használata

A MENU-TUNE szabályozó gombot
megnyomva kiválaszthatja a kívánt
listát, majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva foghatja a vonatkozó
műsorszóró csatornát.

83

A MEMÓRIA gombok
használata
A PRESET gombok regisztrálása

DAB információ megjelenítése

Forgassa a MENU-TUNE
szabályozógombot a DAB stations list
(DAB-állomáslista)
megjelenítéséhez.
■ Megjelenik a(z) DAB stations list
(DAB-állomáslista) információ.
■ Ha a DAB stations list (DABállomáslista) üres, a DAB stations
list (DAB-állomáslista) frissítés
automatikusan megkezdődik.

Az INFORMATION [INFO] gomb
nyomogatásával tudja kiválasztani a
DAB adók információinak kívánt
megjelenítési módját.
A kiválasztott FAV (Favourites
(Kedvencek)) előre beállított oldal 1.
műsorszóró információja jelenik meg.

A FAVOURITE [FAV1-2-3] gomb
megnyomásával kiválaszthatja az
elmentett kedvencek kívánt oldalát.
Az [1 ~ 6] MEMÓRIA (PRESET)
gombok bármelyikét lenyomva tartva
párosíthatja az aktuális rádió vagy
DAB adót a kiválasztott Kedvencek
oldalnak ahhoz a gombjához.
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■ Maximum 3 kedvencek oldal
menthető, és minden oldal
maximum hat rádió vagy DAB adót
tárolhat.
■ A használatba lévő Kedvencek
oldalak száma a Settings
(Beállítások) → Radio settings
(Rádió beállítások) → Radio
favourites (Rádió-kedvencek)
(max. No. favourites pages (a
kedvencek oldal maximális
száma)) menüpontban beállítható.
■ Ha egy korábban már párosított
PRESET [1 ~ 6] gombhoz új
rádióadót párosít, a korábbi
tartalom törlődik, és lecserélődik az
új, mentett rádió vagy DAB adóra.

MEMÓRIA (PRESET) gomb
használata közvetlenül

Rádió vagy DAB menü
használata

A FAVOURITE [FAV1-2-3] gombot
nyomkodva kiválaszthatja a kívánt,
előre beállított FAV (favourites
(kedvencek)) oldalt.
A kiválasztott FAV (Favourites
(Kedvencek)) előre beállított oldal 1.
műsorszóró információja jelenik meg.
Az egyik PRESET [1 ~ 6] gomb
megnyomásával azonnal hallgathatja
az adott gombhoz elmentett rádió/
DAB adót.

Nyomja meg a MENU-TUNE gombot
a rádió menüjének vagy a DAB menu
(DAB menü) megjelenítéséhez.
A MENU-TUNE szabályozó gombot
forgatva a kívánt menütételre léphet,
majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva kiválaszthatja
vonatkozó tételt, vagy megjelenítheti
a tétel részletes menüjét.

Rádió
FM/AM/DAB menu (FM/AM/DAB
menü) → Favourites list (Kedvencek
listája)

majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva foghatja a vonatkozó
műsorszóró csatornát.
FM/AM menu (FM/AM menü) → FM/
AM stations list (FM/AM állomáslista)

A FM menu (FM menü)/AM menu
(AM menü)/DAB menu (DAB menü)
menüpontnál forgassa el a
MENU-TUNE szabályozógombot a
Favourites list (Kedvencek listája)
kiválasztásához és utána nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.
Megjelenik a(z) Favourites list
(Kedvencek listája) információ.
A MENU-TUNE szabályozó gombot
elforgatva kiválaszthatja a kívánt
Favourites list (Kedvencek listája)-t,

Az FM menu (FM menü)/AM menu
(AM menü) menüpontnál forgassa el
a MENU-TUNE szabályozógombot
az FM stations list (FM állomáslista)/
AM stations list (AM állomáslista)
kiválasztásához és utána nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.
Megjelenik az FM stations list (FM
állomáslista)/AM stations list (AM
állomáslista) információ.
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A MENU-TUNE szabályozó gombot
megnyomva kiválaszthatja a kívánt
listát, majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva foghatja a vonatkozó
műsorszóró csatornát.
FM/DAB menu (FM/DAB menü) →
FM/DAB category list (FM/DAB
kategórialista)

Az FM menu (FM menü)/DAB menu
(DAB menü) menüpontnál forgassa el
a MENU-TUNE szabályozógombot
az FM category list (FM
kategórialista)/DAB category list
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(DAB kategórialista)-ba lépéshez és
utána nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.
Megjelenik az FM category list (FM
kategórialista)/DAB category list
(DAB kategórialista).
A MENU-TUNE szabályozó gombot
megnyomva kiválaszthatja a kívánt
listát, majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva foghatja a vonatkozó
műsorszóró frekvenciát.
DAB menu (DAB menü) → DAB
announcements (DAB hírek)

A DAB menu (DAB menü)
menüpontnál forgassa el a
MENU-TUNE szabályozógombot és
lépjen a DAB announcements (DABjelentések)-be és utána nyomja meg
a MENU-TUNE gombot.
Megjelenik a DAB announcements
(DAB-jelentések).
A MENU-TUNE szabályozó gombot
megnyomva kiválaszthatja a kívánt
listákat, majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva foghatja a vonatkozó
műsorszóró frekvenciát.

FM/AM/DAB menu (FM/AM/DAB
menü) → Update FM/AM/DAB
stations list (FM/AM/DAB állomáslista
frissítése)

Az FM menu (FM menü)/AM menu
(AM menü)/DAB menu (DAB menü)
menüpontnál forgassa el a
MENU-TUNE szabályozógombot és
lépjen az Update FM stations list (FM
állomáslista frissítése)/Update AM
stations list (AM állomáslista
frissítése)/Update DAB stations list
(DAB-állomáslista frissítése)-be és
utána nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.

Rádió
■ Az FM stations list (FM
állomáslista)/AM stations list (AM
állomáslista)/DAB stations list
(DAB-állomáslista) frissítés elindul.
■ Az FM stations list (FM
állomáslista)/AM stations list (AM
állomáslista)/DAB stations list
(DAB-állomáslista) frissítése
közben a MENU-TUNE
menügombot vagy a P BACK
gombot megnyomva
visszavonhatja a változások
mentését.

Rádiós adatrendszer
(RDS)
■ A rádiós adatrendszer (RDS) az FM
állomások szolgáltatása, amely
jelentős mértékben megkönnyíti
hibamentes vételű rádióállomások
keresését.
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Az RDS beállítása

■ Az RDS állomásokat a vételi
frekvencia és a program neve jelöli.

Lásd RDS műsorszórási
információk

RDS műsorszórás vétele közben, az
INFORMATION [INFO] gomb
megnyomásával ellenőrizheti a
fogadott RDS műsorszórási
információit.

Nyomja meg egyszer az CONFIG
gombot a(z) Settings (Beállítások)
menü megjelenítéséhez.
A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva lépjen a Radio settings
(Rádió beállítások) parancshoz, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza ki RDS options
(RDS-opciók) parancsot, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
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Az RDS be- és kikapcsolása

Válassza az On (Be) vagy Off (Ki)
RDS opciót.
Az RDS bekapcsolásával az alábbi
előnyök járnak:
■ A kijelzőn a frekvencia helyett a
beállított állomás neve látható.
■ Az Infotainment rendszer az AF
(alternatív frekvencia)
használatával mindig a kijelölt
rádióadó legjobb vételi
frekvenciájára hangol.

Az RDS options (RDS-opciók)
menüben, a MENU-TUNE
szabályozógomb forgatásával lépjen

az RDS Off (Ki) menüponthoz, majd
az RDS funkció bekapcsoláshoz
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.

A regionalizáció be- és
kikapcsolása

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

Az RDS options (RDS-opciók)
menüből, a MENU-TUNE
szabályozógomb forgatásával lépjen
az Regional (Regionális) Off (Ki)
menüponthoz, majd a Regionális
funkció bekapcsoláshoz nyomja meg
a MENU-TUNE gombot.

Szöveg-görgetés leállításának
be- és kikapcsolása

A(z) Text scroll freeze
(Szöveggörgetés megállítása)
funkció (programszolgáltatás
információjának kijelzése) be- vagy
kikapcsolása:

Rádió
A közlekedési hírek minimális
hangerejét a normál audio
hangerőhöz képest hangosabbra
vagy halkabbra állíthatja be.

Az RDS options (RDS-opciók)
menüből, a MENU-TUNE
szabályozógomb forgatásával lépjen
az Text scroll freeze
(Szöveggörgetés megállítása) Off
(Ki) menüponthoz, majd nyomja meg
a MENU-TUNE gombot a Text scroll
freeze (Szöveggörgetés
megállítása) funkció
bekapcsoláshoz.

Közlekedési hírek hangereje
(TA)

A közlekedési hírek (TA) minimális
hangereje előre beállítható.

Az RDS options (RDS-opciók)
menüpontnál forgassa el a
MENU-TUNE szabályozógombot a
TA volume (TA-hangerő)-ra lépéshez
és utána nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva állítsa be a TA volume (TAhangerő) szintet, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
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Rádiós közlekedési
hírszolgáltatás

TP = Közlekedési program
A közlekedési rádióállomások olyan
RDS állomások, amelyek
közlekedési híreket sugároznak.
Az Infotainment rendszer közlekedési
hírek fogadására váró funkciójának
be- és kikapcsolása:

A közlekedési program szolgáltatás
funkció be- vagy kikapcsolásához, a
telefon üzemmódból kilépve, nyomja
meg a TP gombot.
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■ Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, akkor a [ ] jelzés
látható a rádió főmenüjében.

Bluetooth vagy AUX zeneszámok
lejátszását a közlekedési hírek
idejére.

Közlekedési hírek kizárása

Ha nem szeretne közlekedési híreket
hallgatni, például CD/MP3 lejátszása
vagy rádióhallgatás közben:

■ Ha az adott állomás nem sugároz
közlekedési híreket, akkor a
készülék automatikusan megkeresi
a következő fogható közlekedési
adót.
■ Amint a keresés közlekedési
hírállomást talál, a [TP] jelzés
jelenik meg a rádió főmenüjében.
■ Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, akkor a készülék
megszakítja a CD/MP3/USB/iPod/

Aktuális közlekedési hírek
kizárása

Aktuális útinfo blokkolása a
közlekedési hírszolgáltatás vétele
közben:

Telefon módból kilépve nyomja meg
a TP gombot.
Telefon módból kilépve nyomja meg
a TP gombot.
Kapcsolja be a közlekedési
hírszolgáltatást, majd halkítsa le
teljesen az Infotainment rendszert.
A közlekedési hír félbeszakad, de a
közlekedési hírszolgáltatás
bekapcsolva marad.

Rádió

Rögzített rúdantenna

Ha felszerelt antennával hajt be
egy gépi autómosóba,
megsérülhet az antenna vagy a
tetőlemez. Gépi autómosóba való
behajtás előtt szerelje le a
tetőantennát.
A megfelelő vétel biztosítása
érdekében teljesen szorosra húzva
és függőleges helyzetbe állítva
szerelje fel az antennát.

A tetőantenna eltávolításához
forgassa az antennát az óramutató
járásával ellentétes irányban. A
tetőantenna visszaszereléséhez
forgassa az antennát az óramutató
járásával egyező irányban.

Figyelem!
Alacsony belmagasságú
helységbe való behajtás előtt
szerelje le a tetőantennát,
különben megrongálódhat.
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Audio lejátszó

Audio lejátszó

CD-lejátszó

CD-lejátszó .................................. 92
Külső eszközök .......................... 101

A CD-lejátszó használata előtt

A rendszer CD/MP3 lejátszója audio
CD és MP3 (WMA) lemezeket tud
lejátszani.

Fontos tudnivalók az audio CD és
MP3 (WMA) lemezekkel
kapcsolatban

Figyelem!
Minden esetre, ne dugjon
semmilyen DVD-t, 8 cm-es
átmérőjű mini lemezt vagy
normálistól eltérő felületű
lemezeket ebbe a CD/MP3 (WMA)
lejátszóba.
Ne ragasszon matricát a lemez
felületére. Az ilyen lemezek
beragadhatnak a CD-lejátszóba,
és károsítják a meghajtó eszközt.
Ha ez történik, az eszközt drága
pénzért kell megjavíttatni.

■ Előfordulhat, hogy az audio CD
szabvánnyal nem kompatibilis
másolásvédelemmel ellátott audio
CD lemezek nem megfelelően vagy
egyáltalán nem működnek.
■ A házilag megírt CD-R és CD-RW
lemezek esetében könnyebben
előfordulhat gondatlan kezelés,
mint az eredeti CD lemezek
esetében. A házilag megírt CD-R
és CD-RW lemezeket különösen
gondosan kezelje. Ügyeljen az
alábbiakra.
■ Előfordulhat, hogy a házilag megírt
CD-R és CD-RW lemezek nem
megfelelően vagy egyáltalán nem
játszhatók le. Ilyen esetekben ez
nem a rendszer hibája.
■ Lemezcsere esetén ügyeljen rá,
hogy ne hagyjon ujjlenyomatot a
lejátszási oldalon.
■ Miután kivette a lemezt a CD/MP3
lejátszóból, azonnal tegye a lemezt
egy tokba, hogy megelőzze a
lemez sérülését vagy porosodását.

Audio lejátszó
■ Ha lemez porral vagy folyadékkal
szennyeződött, az szennyezheti a
CD/MP3 lejátszó belsejében lévő
lencséket.
■ Óvja a lemezt a hőtől és közvetlen
fénytől.
Használható lemeztípusok
■ Ez a termék audio CD/MP3 (WMA)
lemezeket tud lejátszani.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Az alábbi MP3 (WMA) fájlokat nem
tudja lejátszani.
◆ MP3i (MP3 interaktív) vagy MP3
PRO szabvány szerint kódolt fájl
◆ Nem szabványosan kódolt MP3
(WMA) fájl
◆ Nem MPEG1 Layer3 formátumú
MP3 fájlok

A lemezek használatára vonatkozó
figyelmeztetések
■ Az alább leírt lemezek egyikét se
használja. Ezeknek a lemezeknek
a túlzott használata a lejátszóban
problémát okozhat
◆ Matricával, címkével vagy
védőcellával ellátott lemezek
◆ Tintasugaras nyomtatóval
nyomtatott címkével ellátott
lemezek
◆ Túlírással készült lemezek,
amelyek a normál kapacitásnál
több adatot tartalmaznak
◆ Repedezett, összekarcolt vagy
meggörbült lemezek lejátszása
nem lesz megfelelő
◆ 8 cm-es lemez, vagy nem kerek
lemez (négyszögletes,
ötszögletes, ovális)
■ Lemezen kívül semmit ne dugjon a
lemeznyílásba, mivel ez hibát vagy
sérülést okozhat.
■ Ha hideg időben bekapcsolja a
fűtést, páralecsapódás képződhet
az eszköz belsejében, ami miatt a
lemez lejátszása esetleg nem lesz

■
■
■
■

■

■
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megfelelő. Ha ez a probléma, akkor
használat előtt körülbelül egy órán
át ne kapcsolja be a terméket.
Ha a jármű göröngyös úton
közlekedve rázkódik, a lejátszás
leállhat.
Ne erőltesse a lemez kiadását vagy
bedugását, és ne akadályozza a
kezével a kiadást.
A lemezt nyomott felületével felfelé
helyezze be. Ha a felső oldala van
lefelé, nem lehet lejátszani.
Ne érjen hozzá kézzel a megírt
oldalhoz (ahhoz az oldalhoz,
amelyen nincs nyomás vagy
dekoráció), amikor a lemezt kezeli.
A nem használt lemezeket tartsa
tokban, és olyan helyen tárolja
őket, ahol nincsenek kitéve
közvetlen fénynek vagy magas
hőmérsékletnek.
Ne kenjen semmilyen vegyi
anyagot a lemezre. Az
elszennyeződött lemezt nedves,
puha ronggyal tisztogassa, a
közepétől a széle felé törölve.
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CD-R/RW lemezek használatára
vonatkozó figyelmeztetések
■ CD-R/CD-RW lemezek használata
esetén csak "lezárt" lemezek
használhatók.
■ Az alkalmazás beállításaitól és
környezetétől függően,
előfordulhat, hogy a számítógéppel
készült lemezek nem játszhatók le.
■ A CD-R/CD-RW lemezek, főleg a
nagy tételben vett lemezek
esetében előfordulhat, hogy ha
közvetlen fény vagy magas
hőmérséklet éri őket, vagy ha túl
sokáig voltak a járműben, akkor
nem működnek.
■ Előfordulhat, hogy a CD-R/CD-RW
lemezekre felvett címek és egyéb
szöveges információk az eszközön
nem jelennek meg.
■ A CD-RW betöltési ideje hosszabb
lehet a CD vagy CD-R
lemezekénél.
■ Előfordul, hogy a rendszer nem
játssza le a sérült zeneszámokat,
vagy megszakítja a lejátszást.

■ Előfordulhat, hogy egyes
másolásvédelemmel ellátott
lemezeket a rendszer nem játszik
le.
■ Egy MP3 (WMA) lemez a 10 mappa
szintjén egyenként maximum 512
fájt tartalmazhat, és maximum 999
fájlt tud lejátszani.
■ Ez a rendszer csak ISO-9660 1/2
szinten vagy Joliet fájl rendszerben
készült MP3 (WMA) lemezeket
fogad. (Nem támogatja az UDF
fájlrendszert.)
■ Az MP3/WMA fájlok nem
kompatibilisek a Packet writing
(kötegelt írás) adatátvitellel.
■ Azt a lemezt, amelyen MP3/WMA
fájlok és audio adatok (CDDA) is
vannak, ha a lemez CD-Extra vagy
Mixed-Mode CD, akkor lehet, hogy
nem lehet lejátszani.
■ A lemezenkénti tárolási típus
szerint használható fájl/
mappanevek a következők,
beleértve a négy karakteres fájlnév
kiterjesztést is (.mp3).

◆ ISO 9660 1. szint: maximum 12
karakter
◆ ISO 9660 2. szint: maximum 31
karakter
◆ Joliet: Maximum 64 karakter
(1 byte)
◆ Hosszú Windows fájlnév:
Maximum 28 karakter (1 byte)
MP3/WMA zenefájlok használatára
vonatkozó figyelmeztetések
■ Ez a termék az .mp3, .wma
(kisbetűk) vagy .MP3 és .WMA
(nagy betűk) kiterjesztésű MP3
(WMA) fájlokat tud lejátszani.
■ A termékkel lejátszható MP3 fájlok
az alábbiak:
◆ Bitsebesség: 8kbps ~ 320kbps
◆ Mintavételi frekvencia: 48kHz,
44,1kHz, 32kHz (MPEG-1),
24kHz, 22,05kHz, 16kHz
(MPEG-2)
■ Habár a termék 8 - 320 kbps
bitsebesség-tartományú fájlokat
tud lejátszani, kiváló minőségű
hangzás 128 kbps feletti
bitsebesség esetén biztosított.

Audio lejátszó
■ A termék meg tudja jeleníteni MP3
fájlok albumnévre, előadóra stb.
vonatkozó ID3 címke (1.0, 1.1, 2.2,
2.3 vagy 2.4 verzió) információit.
■ Az album (lemez címe), zeneszám
(zeneszám címe) és előadó
(zeneszám előadója) információk
megjelenítéséhez a fájlnak
kompatibilisnek kell lennie az ID3
címke V1 vagy V2 formátumával.
■ Ez a termék VBR-t használó MP3
fájlokat tud lejátszani. Ilyen VBR
típusú MP3 fájl lejátszása esetén a
kijelzett maradék idő eltérhet a
tényleges időtől.

Zenefájlok lejátszásának sorrendje
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CD/MP3 lejátszás
Fő gombok/szabályozó
(9) CD/AUX gomb
CD/MP3 lejátszó kiválasztása.
(14) MENU-TUNE gomb szabályozó
gombbal
■ A gombot/szabályozó gombot
forgatva lépjen a zeneszámlistára,
menüre vagy MP3 (WMA)
zeneszám információk
menüpontra.
■ A gombot/szabályozógombot
megnyomva jelenítse meg az
aktuális tétel vagy aktuális mód
menüképernyőjét.
(8) d SEEK c gomb
■ Az előző vagy következő
zeneszám lejátszásához nyomja
meg ezeket a gombokat.
■ Ezeket a gombokat lenyomva
tartva gyorsan előre vagy
visszatekerhet a zeneszámban,
majd elengedve normál
sebességgel folytatódik a lejátszás.
(4) KIADÁS gomb
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Lemez kiadása.
(7) INFORMATION [INFO] gomb
Megmutatja az éppen lejátszás alatt
álló zeneszámra vonatkozó
információkat.
Lemez behelyezése és lejátszása

A lejátszandó lemezt nyomtatott
felével felfelé helyezze be a
lemeznyílásba.

■ Ha lemezinformációk olvasása
befejeződött, akkor automatikusan
megkezdődik az 1. zeneszám
lejátszása.
■ Ha nem olvasható lemezt tett be,
akkor a rendszer automatikusan
kiadja a lemezt, megjelenik a
lemezhiba üzenet, és a rendszer
automatikusan az előzőleg
használt funkcióra vagy az FM
rádióra kapcsol.

Ha már be van helyezve egy
lejátszásra váró lemez, akkor a
CD/AUX gomb nyomogatásával
választhatja ki a CD/MP3 lejátszást.
■ Ha nincs lejátszható lemez, akkor a
képernyőn a No CD inserted (Nincs
CD behelyezve) üzenet jelenik
meg, és a lejátszási funkció nem
lesz kiválasztva.
■ Az előzőleg játszott zeneszám
lejátszása automatikusan
megkezdődik.

Audio lejátszó
Lemez kiadása

A lemez kiadásához nyomja meg az
EJECT (KIADÁS) gombot.
■ Amikor a lemez kijön, a rendszer
automatikusan az előzőleg
használt funkcióra vagy az FM
rádióra kapcsol.
■ Ha meghatározott időn belül nem
veszi ki a lemezt, akkor az
automatikusan visszahúzódik a
lejátszóba.
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Játszott zeneszám váltása

Lejátszás módban a dSEEKc
gombokat megnyomva lejátszhatja a
következő vagy az előző
zeneszámot.
A kormánykerék távvezérlő
szabályozó gombjának segítségével
a zeneszámok könnyen válthatók.
Ehhez forgassa a(z) d SRC c
szabályozógombot.

Vagy a MENU-TUNE
szabályozógombot forgatva a játszott
zeneszám listára léphet, majd a
MENU-TUNE gomb megnyomásával
azonnal megváltoztathatja azt.
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A lejátszási pozíció megváltoztatása

Lejátszási módban a d SEEK c
gombokat lenyomva tartva gyorsan
előre vagy visszatekerhet a
zeneszámban. A gombot elengedve
normál sebességgel folytatódik a
lejátszás.
Előre vagy visszatekerés esetén a
hangerő egy kissé csökken, és
megjelenik a lejátszási idő.

Zeneszám lejátszására vonatkozó
információk megtekintése

Lejátszási módban az
INFORMATION [INFO] gomb
megnyomásával megjeleníthetők az
éppen játszott zeneszámra
vonatkozó információk.
Ha az audio CD lemezről játszott
zeneszámhoz nincsenek
információk, akkor a rendszer No
information (Nincs információ)
üzenetet jeleníti meg.

MP3 (WMA) zeneszámok esetében
további információk láthatók, ha a
zeneszám információ kijelzőben a
MENU-TUNE szabályozógombot
forgatja.
■ A megjelenített információk
tartalmazzák a zeneszámmal
elmentett fájlnevet, mappanevet és
ID3 címke információkat.
Ha az MP3 (WMA) fájlokhoz a
lemezre írás előtt hibás ID3 címke
információkat (például előadó, dal
címe) adtak meg, akkor ezeket az
információkat azonos, hibás
formában jeleníti meg az
Infotainment rendszer.

Audio lejátszó
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CD Menu (CD menü) → Track list
(zeneszámlista)

A hibás ID3 címke információk az
Infotainment rendszerben nem
módosíthatók és nem javíthatók (az
ID3 címkék csak számítógépen
módosíthatók).
■ Speciális szimbólumokkal vagy
érvénytelen nyelven megadott
zeneszám információk ---- alakban
vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A CD menü használata
Lejátszási mód változtatása

A lejátszási módban a MENU-TUNE
gombot megnyomva megjelenítheti a
CD menüt.

A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva kiválaszthatja a keverés
vagy ismételt lejátszás funkciókat,
majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva On (Be) vagy Off (Ki)
kapcsolhatja a vonatkozó funkciókat.

Audio CD lemezek esetében, a CD
menüben a MENU-TUNE
szabályozógombot forgatva válassza
ki a zeneszámlistát, majd nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva keresse meg a kívánt
zeneszámlistát, majd a kiválasztott
zeneszám lejátszásához nyomja meg
a MENU-TUNE gombot.
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CD Menu (CD menü) → Folders
(Mappák)

MP3 (WMA) lemezek esetében, a CD
menüből a MENU-TUNE
szabályozógombot forgatva válassza
ki a Folders (Mappák) pontot, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva válassza ki a kívánt mappát,
majd nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.

CD menu (CD menü) → Search...
(keresés...)

A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva keresse meg a kívánt
zeneszámot, majd a kiválasztott
mappából kiválasztott zeneszám
lejátszásához nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.

MP3 (WMA) lemezek esetében, a CD
menüből a MENU-TUNE
szabályozógombot forgatva lépjen a
Search... (Keresés...) pontra, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.

Audio lejátszó
■ Miután a rendszer elolvasta a
lemezinformációkat, a lejátszási
lista [iP] első száma jelenik meg.
■ Ha a lejátszási listában [iP] nincs
zenefájl, akkor az egyes előadók
[iA] első zeneszáma fog
megjelenni.
■ A lemez olvasása azonban, a
zenefájlok számától függően,
hosszabb időt is igénybe vehet.
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Az aktuális zenedarabok száma
Playlist (Lejátszási lista) [iP]/Artist
(Előadó) [iA]/Album [iL]/Title (Cím)
[iS]/Genre (Műfaj) [iG] szerint jelenik
meg.

A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva keresse meg a kívánt
zeneszámot/címet, majd a
kiválasztott zeneszám lejátszásához
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva válassza ki a részletes
osztályozási tételt, majd nyomja meg
a MENU-TUNE gombot.
Nyomja meg ismét a MENU-TUNE
gombot, és a megjelenő keresési
tételben a MENU-TUNE szabályozót
forgatva válassza ki a kívánt
lejátszási módot.

Külső eszközök
USB lejátszó
Figyelmeztetések az USB
eszközökre vonatkozóan
■ A működés nem garantálható, ha a
HDD beépített USB adattároló
eszköz vagy CF vagy SD
memóriakártya USB-adapterrel
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van csatlakoztatva. Használjon
flash memória típusú USB
adattároló eszközt.
Ügyeljen arra, hogy az USB
csatlakoztatásánál vagy
leválasztásánál kerülje a statikus
elektromos kisülést. Ha rövid időn
belül többször ismétlődik a
csatlakoztatás és lecsatlakoztatás,
az problémákat okozhat az eszköz
használatakor.
Az USB eszköz eltávolításához
használja a Menu USB (USB
menü) → Remove USB (Távolítsa el
az USB-t) funkciót a MENU-TUNE
gomb használatával.
Ha az USB eszköz csatlakozó
kimenete nem fém, akkor a
működés nem garantált.
i-Stick típusú USB adattároló
eszközök csatlakoztatása a jármű
rázkódása miatt hibás lehet, ezért
működésük nem garantálható.
Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá
az USB csatlakozó kimenethez
valamilyen tárggyal vagy valamely
testrészével.

■ A rendszer csak akkor észleli az
USB adattároló eszközt, ha az
FAT16/32 fájl formátumban lett
leformázva. Csak 512 bájt/szektor
vagy 2.048 bájt/szektor
tárolókapacitású eszközök
használhatók. NTFS és egyéb
fájlrendszereket a rendszer nem
észlel.
■ Az USB adattároló eszköz
típusától, kapacitásától és a tárolt
fájl típusától függően a fájlok
észleléséhez szükséges idő
különbözhet. Ebben az esetben ez
nem a termék hibája, egyszerűen
csak várja meg a fájlok
feldolgozását.
■ Egyes USB adattároló eszközöknél
rendszerkompatibilitási hibák miatt
a fájlok nem észlelhetők és nem
támogatott a memóriaolvasóval
vagy USB hubbal való csatlakozás.
Használat előtt ellenőrizze, hogy az
eszköz működik-e a járműben.
■ Ha eszközöket, például MP3
lejátszót, mobiltelefont vagy
digitális kamerát mobillemezen

keresztül csatlakoztat, akkor
előfordulhat, hogy nem működnek
megfelelően.
■ Lejátszás közben ne
csatlakoztassa le az USB
adattároló eszközt. Ez károsíthatja
a terméket vagy az USB eszköz
teljesítményét.
■ Csatlakoztatott USB eszközt csak a
jármű gyújtáskapcsolójának OFF
állásában, kikapcsolt gyújtásnál
csatlakoztasson le. Ha a gyújtás
bekapcsolása közben az USB
adattároló eszköz csatlakoztatva
van, akkor az USB adattároló
megsérülhet, vagy egyes
esetekben esetleg nem működik
megfelelően.

Audio lejátszó
Figyelem!
USB tárolóeszközök ehhez a
termékhez csak zenefájlok
lejátszása céljából
csatlakoztathatók.
A termék USB csatlakozóját ne
használja USB kiegészítő
eszközök töltésére, mivel az USB
csatlakozó használata esetén
képződő hő
teljesítményproblémákat vagy
károkat okozhat a termékben.
■ Ha a logikai meghajtó le van
választva az USB adattároló
eszközről, akkor csak a legfelső
szintű logikai meghajtóban lévő
USB zenefájlok játszhatók le. Ezért
kell a lejátszásra szánt zenefájlokat
az eszköz legfelső szintű
meghajtóján tárolni. Egyes USB
adattároló eszközök esetében
előfordulhat, hogy a zenefájlok nem
játszhatóak le normálisan, ha egy
alkalmazás az USB eszközön belüli
külön partícióra van töltve.

■ Olyan zeneszámokat, melyekhez
DRM (digitális jogvédelem)
kapcsolódik, a rendszer nem tud
lejátszani.
■ Ez a termék olyan USB
adattárolókat támogat, amelyek
kapacitása maximum 16 gigabájt. A
könyvtárrendszer kapacitása 999
fájl, 512 mappa és 10 szint. Ha egy
tárolóeszköz meghaladja ezt a
korlátozást, akkor normál
használata nem garantálható.
Figyelmeztetések USB zenefájlok
használatára vonatkozóan
■ Sérült zenefájlok lejátszás közben
megszakadhatnak, vagy
egyáltalán nem játszhatók le.
■ A mappák és zeneszámok
megjelenítési sorrendje: Symbol
(Szimbólum) → Number (Szám) →
Language (Nyelv)
■ A Joliet fájlrendszerben a mappavagy fájlnevek megadásánál
maximum 64 karakter adható meg.
MP3 (WMA) zenefájlok
■ A lejátszható MP3 fájlok az
alábbiak:
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◆ Bitsebesség: 8kbps ~ 320kbps
◆ Mintavételi frekvencia:
48kHz, 44,1kHz, 32kHz
(MPEG-1)
24kHz, 22,05kHz, 16kHz
(MPEG-2)
■ Ez a termék az .mp3, .wma
(kisbetűk) vagy .MP3 vagy .WMA
(nagy betűk) kiterjesztésű MP3
(WMA) fájlokat jeleníti meg.
■ Ez a termék meg tudja jeleníteni
MP3 fájlok albumra, előadóra stb.
vonatkozó ID3 címke (1.0, 1.1, 2.2,
2.3, 2.4 verzió) információt.
■ A tárolási típus szerint használható
fájl/mappanevek a következők,
beleértve a négy karakteres fájlnév
kiterjesztést is (.mp3).
◆ ISO 9660 1. szint: maximum 12
karakter
◆ ISO 9660 2. szint: maximum 31
karakter
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◆ Joliet: Maximum 64 karakter
(1 byte)
◆ Hosszú Windows fájlnév:
maximum 28 karakter (1 byte)
■ Ez a termék VBR-t használó MP3
fájlokat tud lejátszani. VBR típusú
MP3 fájl lejátszása esetén a
kijelzett maradék idő eltérhet a
tényleges maradék időtől.
Fő gombok/szabályozógomb
USB zenefájlok lejátszása az alábbi
fő gombok és kezelőszervek
segítségével történik.
(9) CD/AUX gomb
Ha az USB eszköz csatlakoztatva
van, nyomogassa a gombot az USB
lejátszási mód kiválasztásához.
(14) MENU-TUNE gomb szabályozó
gombbal
■ A szabályozó gombot forgatva
lépjen a zeneszámlistára, menüre
vagy MP3 (WMA) zeneszám
információra.
■ A gombot megnyomva jelenítse
meg az aktuális tétel vagy aktuális
mód által felkínált menüképernyőt.

(8) d SEEK c gomb
■ Az előző vagy következő
zeneszám lejátszásához nyomja
meg ezeket a gombokat.
■ Ezeket a gombokat lenyomva
tartva gyorsan előre vagy
visszatekerhet, majd elengedve
normál sebességgel folytatódik a
lejátszás.
(7) INFORMATION [INFO] gomb
Megmutatja az éppen lejátszás alatt
álló zeneszámra vonatkozó
információkat.
(16) P BACK gomb
Érvényteleníti a bevitt tételt, vagy
visszatér az előző menühöz.

USB adattároló eszköz
csatlakoztatása

Ha a műszerfal felett a csatlakozón
egy fedél van, húzza meg és nyissa
ki a fedelet a lejátszandó zenefájlokat
tartalmazó USB tárolóeszköznek az
USB csatlakozóra
csatlakoztatásához.
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■ Miután a termék befejezte az USB
adattárolón lévő információk
olvasását, automatikusan
megkezdődik a lejátszás.
■ Ha nem olvasható USB adattárolót
csatlakoztatott, akkor egy
hibaüzenet jelenik meg, és a
termék automatikusan az előzőleg
használt funkcióra vagy az FM
rádió funkcióra kapcsol.
Ha a lejátszandó USB adattároló már
csatlakoztatva van, akkor a CD/AUX
gombot nyomogatva válassza ki az
USB lejátszót.
Automatikusan megkezdi a lejátszást
a korábban játszott számtól.

Ezután a az USB lejátszó funkciói a
CD/MP3 lejátszóhoz hasonlóan
használhatók.
USB zenefájlok lejátszásának
befejezése
Másik funkció választásához nyomja
meg a RADIO BAND vagy CD/AUX
gombot.
A lejátszás befejezéséhez és az USB
adattároló eszköz
lecsatlakoztatásához, az USB
adattároló eszköz biztonságos
eltávolítása érdekében, használja a
Menu USB (USB menü) → Remove
USB (Távolítsa el az USB-t) funkciót.
Az USB menü használata
A(z) Shuffle songs (Zeneszámok
keverése)/Repeat (Ismétlés)/Folders
(Mappák)/Search... (Keresés...)
utasításai a Menu USB (USB menü)
menüpontból hasonlóak a CD/MP3
lejátszó CD menu (CD menü)
menüpontjához, csak a Remove USB
(Távolítsa el az USB-t) tétellel bővült.
Lásd a CD menu (CD menü)
menüpontban a CD/MP3 lejátszó
funkciókat.
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Menu USB (USB menü) → Remove
USB (USB eltávolítása)

Lejátszás módban nyomja meg a
MENU-TUNE gombot a Menu USB
(USB menü) megjelenítéséhez. A
MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva lépjen az Remove USB
(Távolítsa el az USB-t) menütételhez,
majd a MENU-TUNE gombot
megnyomva megjelenik az üzenet,
amely jelzi, hogy az USB eszköz
eltávolítása biztonságos.
Csatlakoztassa le az USB eszközt az
USB csatlakozó kimenetről.
Visszatér az előzőleg használt
funkcióhoz.
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iPod lejátszó

Csak iPod csatlakozást támogató
modellek esetén.
Fő gombok/szabályozógomb
iPod zenefájlok lejátszása az alábbi
fő gombok és kezelőszervek
segítségével történik.
(9) CD/AUX gomb
Ha az iPod eszköz csatlakoztatva
van, nyomogassa a gombot az iPod
lejátszási mód kiválasztásához.
(14) MENU-TUNE gomb szabályozó
gombbal
■ A szabályozógombot forgatva
megjelenítheti a lejátszás alatt álló
zeneszámlistát.
■ A gombot megnyomva jelenítse
meg az aktuális tétel vagy aktuális
mód által felkínált menüképernyőt.

(8) d SEEK c gomb
■ Az előző vagy következő
zeneszám lejátszásához nyomja
meg ezeket a gombokat.
■ Ezeket a gombokat lenyomva
tartva gyorsan előre vagy
visszatekerhet, majd elengedve
normál sebességgel folytatódik a
lejátszás.
(7) INFORMATION [INFO] gomb
Megmutatja az éppen lejátszás alatt
álló zeneszámra vonatkozó
információkat.
(16) P BACK gomb
Érvényteleníti az előző tételt, vagy
visszatér az előző menühöz.

iPod lejátszó csatlakoztatása

Ha a műszerfal felett a csatlakozón
egy fedél van, húzza meg és nyissa
ki a fedelet a lejátszandó zenefájlokat
tartalmazó iPodnak az USB
csatlakozóra csatlakoztatásához.
■ A jelen termék által csatlakoztatott/
támogatott iPod termékmodellek az
alábbiak:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120GB & 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS

Audio lejátszó
■ Az iPodot csak az iPod termékek
által támogatott csatlakozó kábellel
csatlakoztassa a termékhez. Más
csatlakozó kábelek nem
használhatók.

■ Egyes esetekben az iPod készülék
károsodhat, ha csatlakoztatott
állapotában a gyújtást leveszik.
Ha az iPod nincs használatban,
akkor kikapcsolt gyújtásnál tartsa
külön az iPodot ettől a terméktől.

■ Miután a termék befejezte az iPod
adattárolón lévő információ
leolvasását, automatikusan
megkezdődik a lejátszás.
■ Ha nem olvasható iPod adattárolót
csatlakoztatott, akkor megjelenik
az erre vonatkozó hibaüzenet,
majd a termék automatikusan az
előzőleg használt funkcióra vagy az
FM rádió funkcióra kapcsol.

Ha a lejátszandó iPod adattároló már
csatlakoztatva van, az CD/AUX
gombot nyomogatva választhatja ki
az iPod lejátszót.
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■ Automatikusan megkezdi a
lejátszást az előzőleg játszott
számtól.
■ A jelen termékhez használt iPod
lejátszó lejátszási funkciói és az
információs kijelző tételei
különbözhetnek az iPodtól a
lejátszási sorrend, módszer és
kijelzett információk
szempontjából.
■ Az iPod termék által felkínált
keresési funkcióhoz tartozó
besorolási tételeket az alábbi
táblázatban láthatja.
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Ezután, az iPod lejátszási funkciói a
CD/MP3 lejátszáshoz hasonló
módon működnek.

iPod menu (iPod menü) → Eject iPod
(iPod kiadása)

Külső hang (AUX) bemenet

Kilépés iPod lejátszásból
A lejátszás befejezéséhez, nyomja
meg a RADIO BAND vagy CD/AUX
gombot egy másik funkció
kiválasztásához.
Az iPod menü használata
Az iPod Menu (iPod menü)
menüpontból a Shuffle songs
(Zeneszámok keverése)/Repeat
(Ismétlés)/Search... (Keresés...)
menüpontok (beleértve az Audio
books (hangoskönyvek) és
Composers (szerzők) pontokat is)
utasításai hasonlóak a CD/MP3
lejátszó CD menu (CD menü)
menüpontjához, csak az Eject iPod
(iPod leválasztása) tétellel bővült.
Lásd a CD/MP3 egyes tételeinek
használatát.

Visszatér az előzőleg használt
funkcióhoz.
Csak a külső hang csatlakoztatását
támogató modellek esetén.

Lejátszás módban nyomja meg a
MENU-TUNE gombot a iPod Menu
(iPod menü) megjelenítéséhez.
A MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva lépjen az Eject iPod (iPod
leválasztása) funkcióhoz, majd a
MENU-TUNE gombot megnyomva
megjelenik az üzenet, amely jelzi,
hogy az eszköz eltávolítása
biztonságos.
Válassza le az iPod eszközt az USB
csatlakozó kimenetről.

Fő gombok/kezelőszervek
Az Infotainment rendszer gazdag
hangzásának élvezetét egy
csatlakoztatott külső hangeszközből
származó hangkimenet esetén az
alábbi fő gombok és kezelőszervek
segítik.
(9) CD/AUX gomb
Ha külső hangeszköz van
csatlakoztatva, akkor a gomb
többszöri megnyomásával válassza
ki a külső hang (AUX) bemenet
módot.
(2) BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ
szabályozógomb
A hangerő beállításához forgassa a
szabályozógombot.
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Külső audio eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztassa a külső hanghordozó
eszköz audio kimenetét az AUX
bemenet 1. vagy 2. csatlakozására.
■ AUX 1: az Infotainment eszközön
helyezkedik el
AUX 2: az utas oldali
kesztyűtartóban helyezkedik el

Ha a külső hangrendszer már
csatlakoztatva van, akkor a CD/AUX
gombot megnyomva kapcsoljon a
külső hang bemenet módra.
A hangerő beállításához forgassa a
POWER/VOLUME
szabályozógombot.
■ Amint csatlakoztatta a külső
hanghordozó eszközt, az
Infotainment rendszer
automatikusan a külső hang (AUX)
bemenet módra kapcsol.
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Bluetooth®
Fő gombok/szabályozógomb

Bluetooth® ................................. 110
Kihangosítós telefon .................. 116

Zenefájlok lejátszásához vagy a
hívás funkciók Bluetooth eszközön
keresztül történő alkalmazásához az
alábbi fő gombok és kezelőszervek
használatosak.
(9) CD/AUX gomb
Ha zenelejátszó funkcióval
rendelkező Bluetooth eszköz
csatlakozik a rendszerhez, ennek a
gombnak az ismételt
nyomogatásával kiválaszthatja a
Bluetooth audio lejátszás módot.
(14) MENU-TUNE gomb szabályozó
gombbal
■ A Bluetooth telefon módban a
gombot megnyomva megjelenik a
menü képernyő.
■ A gombot elforgatva a menüre vagy
beállítási értékre léphet.

(8) d SEEK c gomb
■ A Bluetooth audio lejátszás
módban ezeket a gombokat
megnyomva lejátszhatja a
következő vagy az előző
zeneszámot.
■ Ezeket a gombokat lenyomva
tartva gyorsan előre vagy
visszatekerhet, majd elengedve
normál sebességgel folytatódik a
lejátszás.

Bluetooth csatlakoztatása
Bluetooth eszköz párosítása
Az Infotainment rendszerhez
csatlakoztatott Bluetooth eszköz
párosítása.
Először állítsa be a Bluetooth settings
(Bluetooth beállítások) menüben a
csatlakoztatni kívánt Bluetooth
eszközt, hogy más eszközök is
kereshessék azt.

Telefon

Nyomja meg a CONFIG gombot, és a
MENU-TUNE gomb
szabályozógombjával lépjen a
Settings (Beállítások) → Bluetooth
settings (Bluetooth beállítások) →
Bluetooth → Pair device (Eszköz
párosítása) menüponthoz, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
■ A Bluetooth eszköz párosítása nem
csak a CONFIG gombbal történhet,
hanem a Phone Menu (Telefon
menü) → Bluetooth settings
(Bluetooth beállítások) →
Bluetooth → Add device
(Handsfree) (Eszköz hozzáadása
(kihangosítás)) paranccsal is.

■ Ha már van Bluetooth eszköz
csatlakoztatva az Infotainment
rendszerhez, akkor a Bluetooth is
busy (Bluetooth foglalt) üzenet
jelenik meg.
■ Csatlakozási készenléti állapot
jelenik meg a képernyőn, egy
üzenettel és egy biztonsági kóddal.
(A kezdeti érték 0000, ez a Settings
(Beállítások) → Bluetooth settings
(Bluetooth beállítások) →
Bluetooth → Change Bluetooth
code (Bluetooth-kód megvált.)
menüpontban megváltoztatható.)
Az Infotainment rendszer
csatlakoztatásra váró Bluetooth
eszköz keresésével található meg.
Adja meg a Bluetooth eszközön
keresztül az Infotainment rendszer
biztonsági kódját.
Ha az Infotainment rendszerhez
csatlakoztatni kívánt eszköz
párosítása sikeresen megtörtént,
akkor a képernyő a Bluetooth eszköz
információit mutatja.
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■ Az Infotainment rendszer
maximum öt Bluetooth eszközt tud
párosítani.
■ Néhány Bluetooth eszköz csak
akkor használható, ha a mindig
csatlakoztatva lehetőség van
beállítva.
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A Bluetooth eszközök
csatlakoztatása/törlése/leválasztása

Nyomja meg a CONFIG gombot, és a
MENU-TUNE gomb
szabályozógombjával lépjen a
Settings (Beállítások) → Bluetooth
settings (Bluetooth beállítások) →
Bluetooth → Device list (Eszközlista)
menüponthoz, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.

Párosíthat a MENU-TUNE gomb
szabályozógombjával. Válassza ki a
tételt, lépjen a tétel törlésére, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.

Figyelem!
Ha már van Bluetooth eszköz
csatlakoztatva, akkor az eszközt
először le kell csatlakoztatni.
Először állítsa be a Bluetooth settings
(Bluetooth beállítások) menüben a
csatlakoztatni kívánt Bluetooth
eszközt, hogy más eszközök is
kereshessék azt.

A MENU-TUNE gomb
szabályozógombja segítségével
lépjen a párosított Bluetooth
eszközről a csatlakoztatni kívánt
eszközre, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
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Az aktuálisan csatlakoztatott
Bluetooth eszköz eszközlista
képernyőről történő törléséhez
válassza ki a csatlakoztatott eszközt,
amelynél a Disconnect
(Lecsatlakoztatás) elem látszik, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
Figyelmeztetések Bluetooth
párosításával/csatlakoztatásával
kapcsolatban
■ Ha nem lehet Bluetooth eszközt
csatlakoztatni, akkor törölje a
csatlakoztatásra váró Bluetooth
eszközök teljes listáját, majd
próbálja meg újra. Ha a teljes
eszközlista törlése nem hoz
eredményt, akkor vegye le az
akkumulátorsarukat, majd
csatlakoztassa azokat újra.
■ Ha a Bluetooth eszköz
csatlakoztatása után probléma
merül fel, a MENU-TUNE
szabályozó gomb segítségével
végezze el a Settings (Beállítások)
→ Bluetooth settings (Bluetooth
beállítások) → Restore factory
settings (Gyári beállítások
visszaállítása) műveletet.

Állítsa be a kezdeti értékeket az
eszközön, amelynek problémáját a
Bluetooth eszköz és az
Infotainment rendszer
csatlakozása közben fellépett hiba
okozta.
■ Előfordulhat, hogy a Bluetooth csak
kihangosítón keresztül
csatlakoztatható, vagy a Bluetooth
audio lejátszó funkciók ütköznek
egy csatlakoztatott sztereo
fejhallgatóval. Ilyen esetben
próbálja újra csatlakoztatni az
Infotainment rendszert a Bluetooth
eszközzel.
■ A sztereo fejhallgatót nem
támogató Bluetooth eszközök
esetében a Bluetooth audio
lejátszás funkció nem használható.
■ Ha egy iPhone egy USB
csatlakozón keresztül csatlakozik,
akkor a Bluetooth audion keresztül
nem lehet zenét hallgatni. Ez a
mobiltelefon egyedi jellemzői miatt
van így.
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Bluetooth audio
Bluetooth audio lejátszása
■ Szükséges, hogy legyen a
termékhez párosítva és
csatlakoztatva egy olyan
mobiltelefon vagy Bluetooth
eszköz, amely támogatja az A2DP
(sztereo hangátvitel) 1.2-nél újabb
verzióit.
■ A mobiltelefonról vagy a Bluetooth
eszközről keresse meg a Bluetooth
eszköztípust sztereo
fejhallgatóként történő
beállításhoz/csatlakoztatáshoz.
Ha a sztereo fejhallgató
csatlakoztatása sikerült, akkor a
képernyő jobb alsó sarkában egy
hangjegy ikon [n] jelenik meg.
■ Ne csatlakoztassa a mobiltelefont a
Bluetooth csatlakozó kimenethez.
Ha CD/MP3 és Bluetooth audio
lejátszás módban csatlakoztatja,
hiba léphet fel.
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Bluetooth audio lejátszása

A csatlakoztatott Bluetooth audio
lejátszás mód kiválasztásához
nyomogassa a CD/AUX gombot.
Ha a Bluetooth eszköz nincs
csatlakoztatva, akkor ez a funkció
nem választható.
A mobiltelefon vagy Bluetooth eszköz
bekapcsolásával megkezdődik a
zeneszámok lejátszása.

■ A Bluetooth eszköz által játszott
zeneszám az Infotainment
rendszeren keresztül kerül
lejátszásra.
■ A Bluetooth audio lejátszáshoz, a
sztereo fejhallgató csatlakoztatása
után legalább egyszer le kell
játszani a zenét a mobiltelefon vagy
a Bluetooth eszköz zenelejátszó
módjában. Ha legalább egyszer
lejátszásra került, akkor a
zenelejátszás módba való lépés
után automatikusan játszani kezdi
a számot, és automatikusan
befejezi a lejátszást, ha a
zenelejátszás mód befejeződik. Ha
a mobiltelefon vagy a Bluetooth
eszköz nem várakozó képernyő
módban van, akkor egyes
eszközök Bluetooth audio lejátszás
módban esetleg nem kezdenek
automatikusan lejátszásba.
A d SEEK c gombokat megnyomva
lépjen az előző vagy következő
zeneszámra, vagy a gombokat
lenyomva tartva tekerjen gyorsan
előre vagy hátra.

■ Ez a funkció csak azokkal a
Bluetooth eszközökkel működik,
melyek támogatják az AVRCP
(távirányító funkció) 1.0 vagy újabb
verzióit. (A Bluetooth eszköz
opcióitól függően egyes eszközök
azt jelezhetik, hogy az AVRCP már
a kezdeti csatlakozásnál
csatlakoztatva van.)
■ A zeneszám lejátszásra és a
zeneszám állására vonatkozó
információ nem kerül
megjelenítésre az Infotainment
rendszer képernyőjén.
Figyelmeztetések Bluetooth audio
lejátszásra vonatkozóan
■ Ne váltogassa túl gyorsan a
zeneszámokat Bluetooth audio
lejátszás közben.
Időbe kerül az adatátvitel a
mobiltelefonról az Infotainment
rendszerre.
■ Az Infotainment rendszer
továbbítja a Bluetooth audio
lejátszás módban a mobiltelefonról
történő lejátszásra vonatkozó
parancsot. Ha ez más módban
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történik, akkor az eszköz leállási
parancsot továbbít.
A mobiltelefon opcióitól függően, a
lejátszás/leállás parancs
végrehajtása bizonyos időt vehet
igénybe.
■ Ha a mobiltelefon vagy a Bluetooth
eszköz nincs várakozó képernyő
módban, akkor előfordulhat, hogy
nem játszik le automatikusan,
annak ellenére, hogy a Bluetooth
audio lejátszó módból erre kap
utasítást.
Ha a Bluetooth audio lejátszás nem
működik, akkor ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon várakozó képernyő
módban van-e.
■ Bizonyos esetekben a Bluetooth
audio lejátszás során a zene
megszakad. Az Infotainment
rendszer úgy bocsátja ki a
mobiltelefonról vagy Bluetooth
eszközről érkező hangot, ahogy azt
kapja.
Bluetooth hibaüzenetek és teendők
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
kikapcsolva)

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth
aktiválás ON (be) értékre van-e
állítva. A Bluetooth funkció a
Bluetooth aktiválás bekapcsolása
után használható.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth foglalt)
Ellenőrizze, hogy van-e Bluetooth
eszköz csatlakoztatva. Egy másik
eszköz csatlakoztatásához,
először csatlakoztasson le minden
más csatlakoztatott eszközt, majd
csatlakoztassa újra.
■ Device list is full (Eszközlista tele
van)
Ellenőrizze, hogy 5-nél kevesebb
párosított eszköz van-e. 5-nél több
eszköz nem párosítható.
■ No phone book available (Nem
érhető el telefonkönyv)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha
a mobiltelefon nem támogatja a
kapcsolatok átvitelét. Ha többszöri
kísérlet után is ez az üzenet jelenik
meg, akkor az eszköz nem
támogatja a kapcsolatok átvitelét.
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Figyelem!
Az üzenet akkor jelenik meg, ha a
kapcsolatok átvitele támogatott,
miközben egy eszközhibára
vonatkozó információ is
továbbításra kerül. Ha ez történik,
akkor frissítse újra az eszközt.
■ Phone book is empty
(a telefonkönyv üres)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha
a mobiltelefonban nincsenek tárolt
telefonszámok. Ez jelenik meg
akkor is, ha a telefon napló átvitel
támogatott, de olyan módon, amit
az Infotainment rendszer nem
támogat.
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Kihangosítós telefon
Hívások fogadása

Figyelem!
A mobiltelefonoktól függően a
csengőhang átvihető. Ha a
mobiltelefon csengőhangjának
hangereje túl alacsony, akkor
állítsa be azt.

■ Hívás elutasításához nyomja meg
a kormánykerék távvezérlőjén lévő
Mute Mic (Mikr. némítása)/Hang up
(Letesz) gombot, vagy használja a
MENU-TUNE gombot a
szabályozógombbal, és válassza a
Decline (Elutasít) parancsot.

A telefonon való beszélgetéshez
nyomja meg a kormánykerék
távvezérlőjén lévő hívás gombot,
vagy a MENU-TUNE
szabályozógombot forgassa az
Answer (válasz) parancsra, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
Ha egy telefonhívás jön a
csatlakoztatott Bluetooth
mobiltelefonon keresztül, akkor az
éppen játszott zeneszám
félbeszakad, és a telefon csengeni
kezd, illetve a megfelelő információ
megjelenik a kijelzőn.

■ Telefonálás közben a hangátvitel a
Mute Mic (Mikr. némítása)
(Mikrofon elnémítása) paranccsal
blokkolható. A parancs
kiválasztása a MENU-TUNE gomb
szabályozógombjával történik.

Telefon

■ Telefonálás közben a
kormánykerék távvezérlőn lévő
hívás gomb lenyomva tartásával
változtathat magánhívás módra
(egyes telefonok, a telefon opcióitól
függően, nem támogatják a
magánhívás módot).
■ Ha Infotainment rendszerrel
történik a hívásfogadás, és
Bluetooth csatlakoztatva van,
akkor egyes mobiltelefonok nem
váltanak át automatikusan
magánhívás módra. Ez az egyes
mobiltelefonok eredeti jellemzőitől
függ.

■ Ha lehetőség van három fős
beszélgetéshez kapcsolódó
szolgáltatások használatára,
melyet a kommunikáció szolgáltató
egy alkalmazáson keresztül
biztosít, lehetőség van arra, hogy
hívás közben hívást bonyolítsunk le
az Infotainment rendszeren
keresztül.
■ Három vagy több fős beszélgetés
közben a kijelzett tartalmak
eltérhetnek a gyakorlati
információktól.
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Hívás befejezéséhez nyomja meg a
Mute Mic (Mikr. némítása)/Hang up
(Letesz) gombot a kormánykerék
távvezérlőn, vagy forgassa a
MENU-TUNE szabályozógombot, és
lépjen a Hang up (Letesz) menüre,
majd nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.

Hívás újratárcsázással

Hívás befejezése

A kormánykerék távvezérlőjén
nyomja meg a hívás gombot az
újratárcsázás vezérlő képernyő
megjelenítéséhez, vagy tartsa
lenyomva a gombot a hívásnapló
képernyő megjelenítéséhez.
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A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza a Yes (Igen) vagy
kapcsolatok lehetőséget, majd a
híváshoz nyomja meg a
MENU-TUNE gombot vagy a hívás
gombot.

■ Ha a mobiltelefon nincs várakozás
üzemmódban, akkor előfordulhat,
hogy a telefon nem támogatja az
újratárcsázási funkciót. Ez a
mobiltelefon opcióitól függ.

A megjelenő menüben lévő funkciók
eléréséhez használja a
MENU-TUNE gombot a
szabályozógombbal.
Telefonbeszélgetés közben a
kormánykerék távvezérlőjén a hívás
gombot lenyomva tartva kapcsolhat
magánhívás módba.

■ Egy szám újratárcsázása esetén a
csatlakoztatott telefonszám nem
kerül kijelzésre.
■ A mobiltelefontól függően vannak
esetek, amikor a hívás az
újratárcsázás mód helyett a
fogadott vagy nem fogadott
hívások előzményein keresztül
történik. Ez a mobiltelefon opcióitól
függ.

Hívás számok bevitelével

Csatlakoztatott telefon mellett nyomja
meg a MENU-TUNE gombot, ezzel
megjelenítheti a fent látható
csatlakozási funkciókat.

Ha szám megadásával akar hívást
lebonyolítani, akkor nyomja meg a
MENU-TUNE gombot, és a
szabályozógombot forgatva válassza

Telefon
az Enter number (Szám megadása)
parancsot, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.

A MENU-TUNE szabályozógomb
forgatásával válassza ki a kívánt
betűket, majd a szám megadásához
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
■ Ezt ismételve adja meg a teljes
telefonszámot.

■ A betűk egyesével történő
törléséhez nyomja meg a P BACK
gombot, vagy tartsa lenyomva a
gombot a teljes beírt tartalom
törléséhez.
■ A bevitt tartalom szerkesztéséhez
lásd a következő útmutatást.
1. Move (mozgatás): A beviteli
pozíció léptetése
2. Delete (törlés): A bevitt karakter
törlése
3. Phone book (telefonykönyv):
Kapcsolatok keresése (a
telefonszámok frissítése után
használható)
4. Dial (tárcsázás): Tárcsázás
megkezdése
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A teljes telefonszám bevitele után
forgassa a MENU-TUNE
szabályozógombot a tárcsázás
megkezdése [y] gombra, majd a
hívás kezdeményezéséhez nyomja
meg a gombot/szabályozógombot.
Egy hívás befejezéséhez a
MENU-TUNE szabályozógombot
forgatva válassza ki a hívás vége
funkciót, majd nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
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A telefonmenü használata
Phone Menu (telefonmenü) → Phone
book (telefonykönyv) → Search
(keresés)

Nyomja meg a MENU-TUNE gombot,
forgassa el a MENU-TUNE
szabályozógombot a Phone book
(Telefonkönyv) kiválasztásához, és
utána nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.
A képernyőn megjelenik egy üzenet,
hogy nincs felhasználható kapcsolat,
majd visszatér az előző menü.

A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza ki Search
(Keresés) parancsot, majd nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza ki First Name
(Keresztnév) vagy Last Name
(Vezetéknév) pontot, majd nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.

A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza ki a keresési
eredmények képernyőn a kívánt
tételt, majd a tétel részleteinek
megtekintéséhez nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.

A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva válassza ki keresési
kifejezéseket/tartományt, majd
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.

Telefon
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Phone Menu (telefonmenü) → Phone
book (telefonkönyv) → Update
(frissítés)

A vonatkozó telefonszám hívásához
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
További információért lásd a hívások
kezdeményezése tételt.

Frissíti a csatlakoztatott mobiltelefon
kapcsolatait a rendszer
kapcsolataihoz.
A MENU-TUNE gomb
szabályozógombbal történő
használatával válassza ki a Phone
Menu (Telefon menü) → Phone book
(Telefonkönyv) → Update (Frissítés)
lehetőséget és utána nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.

Forgassa a MENU-TUNE
szabályozógombot a Yes (Igen) vagy
No (Nem) parancsra, és utána a
frissítés aktiválásához vagy
törléséhez nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
Megjegyzés kapcsolatok
frissítéséhez
■ Ez a funkció olyan
mobiltelefonokkal használható,
melyek támogatják a kapcsolatok
frissítését és a hívástörténet átviteli
funkciót. (Ha a termék olyan
mobiltelefonhoz kapcsolódik,
amely nem támogatja ezeket a
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■
■

■

■
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funkciókat, a hívástörténet az
Infotainment rendszeren
jeleníthető meg.)
A frissítés 1000-nél több kapcsolati
számra vonatkozóan nem
támogatott.
Tájékoztatjuk, hogy a kihangosítás
és Bluetooth audio lejátszó
lekapcsolódik, amikor a
kapcsolatok frissítése tart (a
kihangosításon és Bluetooth audio
lejátszáson kívül a többi funkció
használható.)
A kapcsolatok frissítéséhez
lehetőség van átviteli hitelesítés
kérésére a kapcsolatokhoz. Ha a
várakozó képernyő hosszú ideig
nem változik, ellenőrizheti, hogy a
mobiltelefon hitelesítést kér-e.
Mobiltelefon hitelesítési kérelme
esetén minden Bluetooth
csatlakozás lekapcsolódik, ha nem
került elfogadásra, majd az eszköz
újra csatlakozik.
A hívástörténet fogadása esetén
lehetőség van a hívástörténet
átviteli hitelesítésének lekérésére a
mobiltelefonról. Ha a várakozó

■
■
■

■

képernyő hosszú ideig nem
változik, ellenőrizheti, hogy a
mobiltelefon hitelesítést kér-e.
Mobiltelefon hitelesítési kérelme
esetén minden Bluetooth
csatlakozás lekapcsolódik, ha nem
került elfogadásra, majd az eszköz
újra csatlakozik.
Ha nincs probléma a mobiltelefon
tárolt információjában, akkor a
kapcsolatokat nem kell frissíteni.
Az Infotainment rendszer csak
UTF-8 formátumú információkat
használ.
Ha a kapcsolatok frissítése vagy a
hívástörténet átvitel közben egyéb
alkalmazások (játék,
térképkeresés, navigáció stb.) is be
vannak kapcsolva, előfordulhat,
hogy a frissítés/átvitel nem
működik.
A mobiltelefonon futó egyéb
alkalmazások ugyanis
befolyásolják az adatátvitelt.
Ha a kapcsolatok frissítése vagy a
hívástörténet átvitel befejeződött,
minden kihangosítás és Bluetooth

audio lejátszás mód automatikusan
lekapcsolódik, majd
visszakapcsolódik.
■ Ha az Infotainment rendszer a
telefonbeszélgetés közben
lekapcsolódik, akkor a hívás
átkapcsolódik a mobiltelefonra.
Egyes telefonok esetén, a telefon
típusától függően, előzetesen
szükség lehet a hívásátirányatási
funkció beállítására.
■ Ha a telefonáló közvetlenül szakítja
meg a kapcsolatot (az Infotainment
vagy a mobiltelefon segítségével),
az automata csatlakozási funkció
nem történik meg.
Automatikus csatlakozás: Ez a
funkció automatikusan megtalálja
és csatlakoztatja az utoljára
csatlakoztatott eszközt.
■ A kapcsolatok nem mindig mutatják
a kiválasztott telefonon lévő összes
listát. Az Infotainment rendszer
csak azt mutatja, amit átvett a
mobiltelefonról.

Telefon
■ A kapcsolatok frissítése kapcsolati
könyvtáranként (Mobile Phone
(Mobiltelefon), Office (Iroda), Home
(Lakás) és Other (Egyéb)) csak
négy számot tud fogadni.
■ Ha a kapcsolatok frissítése közben
változtatja a nyelvi beállításokat,
azzal minden korábbi frissítés
törlődik.
■ Ha a mobiltelefonban nincs
várakozó képernyő, az
Infotainment rendszerre nem lehet
hívást végezni.
■ A mobiltelefon operációs
rendszerének frissítése
módosíthatja a telefon Bluetooth
funkciójának működését.
■ A speciális karakterek és a nem
támogatott nyelvek ____-ként
kerülnek kijelzésre.

■ A kapcsolatokban név nélkül
regisztrált hívásokat No number in
contact (Nincs telefonszám a
kapcsolatoknál) jelzi.
■ Az Infotainment rendszer úgy jelzi
ki a kapcsolatokat,
híváselőzményeket és az
újratárcsázási információkat,
ahogy a mobiltelefonról átvette.
Phone Menu (telefonmenü) → Phone
book (telefonkönyv) → Delete all
(összes törlése)
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A MENU-TUNE gomb
szabályozógombbal történő
használatával válassza ki a Phone
Menu (Telefon menü) → Phone book
(Telefonkönyv) → Delete all (Összes
törlése) lehetőséget és utána nyomja
meg a MENU-TUNE gombot.
Forgassa a MENU-TUNE
szabályozógombot a Yes (Igen) vagy
No (Nem) parancsra, majd az összes
kapcsolat törléséhez vagy a
visszavonáshoz nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
Phone Menu (telefonmenü) → Call
lists (híváslisták)

A rendszer kapcsolatok részében
lévő minden egyes telefonszám
törlődik.

124

Telefon

Kapcsolatok keresése, használata
vagy törlése.
A MENU-TUNE gomb
szabályozógombbal történő
használatával válassza ki a Phone
Menu (Telefon menü) → Call lists
(Híváslisták) lehetőséget és utána
nyomja meg a MENU-TUNE gombot.
A MENU-TUNE gomb
szabályozógombjának segítségével
válassza ki a részletes híváslistát,
majd nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.

A MENU-TUNE szabályozógombot
elforgatva tudja átnézni a híváslistát
és kezdeményezhet hívást.

A MENU-TUNE gomb
megnyomásával hívhatja a
híváslistából kiválasztott számot.
■ Ha a hívásnapló kiválasztása után
a Please wait (Kérem várjon)
képernyő folyamatosan, túl hosszú
időn át látható, akkor ellenőrizze,
hogy a mobiltelefon a hívószámok
átvitelének hitelesítését kéri-e. A
mobiltelefon hitelesítési művelet
befejeztével a kapcsolatok és a
hívásnapló átkerül az Infotainment
rendszerbe.
■ A mobiltelefon hívásnaplója és az
Infotainment rendszeren
megjelenő napló különbözhet. Az
Infotainment rendszer úgy mutatja
a mobiltelefonról átvett információt,
ahogy van.

Phone Menu (Telefonkönyv) →
Bluetooth settings (Bluetooth
beállítások)

Bluetooth funkció beállítása.
A MENU-TUNE gomb
szabályozógombbal történő
használatával válassza ki a Phone
Menu (Telefon menü) → Bluetooth
settings (Bluetooth beállítások)
lehetőséget és utána nyomja meg a
MENU-TUNE gombot.
A Bluetooth funkció
bekapcsolásához, a Bluetooth
eszköz regisztrálásához/
csatlakoztatásához/törléséhez vagy
a Bluetooth kódjának módosításához

Telefon
válassza ki a Bluetooth-t a
MENU-TUNE gomb
szabályozógombjának segítségével,
majd a MENU-TUNE gomb
szabályozógombjával állítsa be a
kívánt tételt.

A Bluetooth funkció által használt
csengőhang és a csengőhang
hangerejének beállításához a
MENU-TUNE gomb
szabályozógombjának segítségével
válassza ki a Sound & Signals (Hang
& jelzések) parancsot, majd állítsa be
a kívánt tételeket a MENU-TUNE
gombbal.

■ A mobiltelefontól függően
lehetséges, hogy a meglévő
csengőhangok átkerülnek az
Infotainment rendszerrel. Az ilyen
mobiltelefonoknál nincs lehetőség
a kiválasztott csengőhangok
használatára.
■ Azoknál a mobiltelefonoknál,
melyek áttöltődik a csengőhang, a
csengőhang hangereje a
mobiltelefonról áttöltött hangerőn
alapul. Ha a mobiltelefon
csengőhangjának hangereje túl
alacsony, akkor állítsa be.
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A Bluetooth settings (Bluetooth
beállítások) kezdeti értékeinek
visszaállításához a MENU-TUNE
gomb szabályozógombjával válassza
a kezdeti értékek visszaállítása tételt,
majd válassza ki a Yes (Igen)
parancsot a MENU-TUNE gombbal.
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Bevezetés

Az útmutatóban megjelenő nevek,
logók, emblémák, szlogenek,
járműmodellnevek és
járműkarosszéria-kialakítások
beleértve de nem korlátozva a GM, a
GM logó, a CHEVROLET,
CHEVROLET embléma, CRUZE és a
CRUZE logó a General Motors LLC,
leányvállalatai, partnerei vagy
engedélyezőinek védjegyei és/vagy
szolgáltatási jelei.
Az ebben a kézikönyvben található
információk kiegészítik a gépjármű
használati utasításában található
információkat.
Ez a kezelési útmutató olyan
jellemzőket ír le, amelyek az Ön
specifikus gépjárműven vagy
megtalálhatók, vagy nem találhatók

meg, ez utóbbi esetben vagy azért,
mert ezek olyan extra tartozékok,
amelyeket Ön nem vásárolt meg,
vagy mert ezen kezelési útmutató
kinyomtatása után változtatások
kerültek végrehajtásra. Kérjük
ellenőrizze az Ön specifikus
gépjárművére vonatkozó vásárlási
okmányt, hogy igazolja a
gépjárművön meglévő jellemzőket.
Tartsa ezt a kézikönyvet a Használati
útmutatóval együtt a gépjárműben,
hogy szükség esetén kéznél legyen.
A gépjármű eladása esetén hagyja
bent ezt a kézikönyvet a
gépjárműben.

Általános információk
Olvassa el az alábbi oldalakat, hogy
megismerkedjen az infotainment
rendszer funkcióival.
Az infotainment rendszer olyan
beépített funkciókkal rendelkezik,
amelyek segítenek ebben bizonyos
funkciók kiiktatásával vezetés
közben. A szürkén megjelenő
funkciók mozgó gépjárműben nem
állnak rendelkezésre.

Bevezetés
Ha a gépjármű le van parkolva,
minden funkció rendelkezésre áll.
Vezetés előtt:
■ Ismerkedjen meg az infotainment
rendszer működésével, az
előlapon elhelyezett gombokkal és
az érintőképernyő gombjaival.
■ Állítsa be az audio jellemzőit: állítsa
be a kedvenc állomásokat, a
hangszínt és a hangszórókat.
■ A telefon képességgel rendelkező
járművek esetén, állítsa be előre a
szükséges telefonszámokat, hogy
azokat egyetlen gomb
megnyomásával vagy egyetlen
hangutasítással könnyen
hívhassa.

9 Figyelmeztetés
Ha gyakran vagy hosszabb időre
nem az útra figyel az infotainment
vagy a navigációs rendszer
kezelése miatt, az balesethez
vezethet. Ön vagy mások
megsérülhetnek vagy
meghalhatnak. Ne fordítson

hosszabb ideig figyelmet ezekre a
tevékenységekre vezetés közben.
Korlátozza a jármű kijelzőire
fordított figyelmet és
összpontosítsa figyelmét a
vezetésre. Ahol csak lehetséges,
használjon hangutasításokat.
A jármű fenntartott tartozéktápellátással (RAP) rendelkezik: A
RAP segítségével az audiorendszer a
gyújtás kikapcsolását követően is
használható.

A magas fényű felületek és a
járműinformációs valamint
radiókijelzők tisztítása

A magas fényű felületek vagy a jármű
kijelzőinek tisztításakor, használjon
mikroszálas ruhát a felületek
letörléséhez. A felület mikroszálas
ruhával történő letörlése előtt,
használjon puha sörteecsetet az
olyan szennyeződések
eltávolításához, amelyek
megkarcolhatnák a felületet. Ezután
használja a mikroszálas ruhát finom
letörölve a tisztításhoz. Soha ne
használjon ablaktisztítókat vagy
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oldószereket. Rendszeresen mossa
ki külön a mikroszálas ruhát, enyhe
szappannal. Ne használjon fehérítőt
vagy szövetlágyítószert. Öblítse ki
alaposan és szárítsa meg a
következő használat előtt.

Figyelem!
Ne rögzítsen tapadókorongos
készüléket a kijelzőhöz. Ez
károsodást okozhat, amelyre nem
vonatkozik a jármű garanciája.

Szoftverfrissítések

Érdeklődjön kereskedőjénél a
lehetséges jövőbeni
szoftverfrissítésekkel kapcsolatban.

Áttekintés
Az infotainment rendszert a gombok,
az érintőképernyő, a kormánykerékkezelőszervek és hangfelismerés
használatával lehet kezelni.
Hangfelismerés 3 186.
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Bevezetés

A kezelőszervek áttekintése
MyLink, ikon alapú, navigációval vagy anélkül

Bevezetés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Memória gombok (1-6)
DEST (úti cél)
NAV (navigáció)
Nyolcirányú választó
nyilak (térképek navigálásához)
CONFIG (konfigurálás)
RPT NAV (navigálás ismétlése)
CLOCK
INFO (információk)
TONE
AS (automatikus tárolás)
m (be-/kikapcsolás / hangerő)
t (előző / vissza)
HOME (kezdőlap)
r (lejátszás / szünet)
SRCE (forrás)
y/@ (telefon / némítás)
v (következő / gyorsan előre)
FAV (1-6 kedvenc oldalak)
BACK
d (kiadás)
MENU/SEL (menü / kiválasztás)

Használat
Az infotainment egység vezérlő
gombjai

Az előlapon található gombok az
infotainment rendszer használata
során a primer funkciók elindítására
szolgálnak.
m (be-/kikapcsolás / hangerő):
1. Yomja be a rendszer be- és
kikapcsolásához.
2. Forgassa el a hangerő
beállításához.
r (lejátszás / szünet): Nyomja meg
a r gombot a lejátszás
elindításához, megszakításához és
újraindításához.
Audio CD lejátszása 3 146
SRCE (forrás): Nyomja meg az audio
források, mint például AM/FM rádió,
DAB, CD és AUX közötti váltáshoz.
TONE: Nyomja meg a hang menü
képernyő megnyitásához, hogy
beállítsa a mély, közép és magas
hangokat.
Hangzás beállítások 3 138
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INFO (információk): Nyomja meg,
hogy végighaladjon egy audio vagy
navigációs információs képernyőn.
CONFIG (konfigurálás): Nyomja meg
a rádió, navigáció, kijelző, telefon,
jármű és idő beállításához.
Konfigurálás menü 3 179
HOME: Kezdőlap 3 133
MENU/SEL (menü / kiválasztás):
Forgassa egy funkció kijelöléséhez.
Nyomja be a kiemelt jellemző
aktiválásához.
y/@ (telefon / némítás): Bluetooth
kezelőszervek 3 193
NAV (navigáció):
1. Nyomja meg a jármű aktuális
helyzetének a térkép képernyőn
történő megtekintéséhez.
2. Tartsa tovább benyomva a teljes
térkép és az osztott képernyőkön
történő ciklikus végighaladáshoz.
RPT NAV (navigáció ismétlése):
Nyomja meg a legutolsó hangos
irányítás megismétléséhez.
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Bevezetés

DEST (úti cél): Nyomja meg a
legutolsó hangos irányítás
megismétléséhez.
■ Nyomja meg az úti cél beviteléhez.
■ Ha már van bevitt úti cél, akkor
nyomja meg az úti cél menü
eléréséhez.
Úti cél 3 169
BACK (vissza): Nyomja meg egy a
menüben az előző képernyőhöz
történő visszatéréshez.
Ha az oldalra közvetlenül az előlapon
elhelyezett egyik gombbal vagy a
kezdőlap képernyőgombbal lépett,
akkor a BACK (vissza) gomb
megnyomásakor a rendszer az előző
menüre ugrik vissza.
FAV (1-6. kedvenc oldal): Nyomja
meg az aktuális oldalszám
kijelzéséhez a memóriagombok
felett. A tárolt állomások az
érintőképernyő alsó részén az előre
beállított gombokon minden egyes
listához kijelzésre kerülnek. Az előre
beállított FAV listák számát a
konfigurálás menüben lehet
megváltoztatni.

v (következő / gyorsan előre):
1. Nyomja be a következő
műsorszámra való ugráshoz.
2. Nyomja be és tartsa benyomva
egy műsorszámon való gyors
végighaladáshoz.
3. Eressze el a gombot a normális
lejátszási sebességre való
visszaálláshoz.
Audio CD lejátszása 3 146
4. Az AM, FM vagy DAB esetén,
nyomja meg a következő erősen
vehető állomás kereséséhez.
t (előző / vissza):
1. Nyomja be az aktuális vagy az
előző műsorszám elejére való
ugráshoz. Ha a műsorszámból
eddig öt másodpercnél kevesebb
került lejátszásra, a rendszer az
előző műsorszám elejére ugrik.
Ha a rendszer már több mint öt
másodpercet játszott le, akkor
ismét elindítja az aktuális
műsorszámot.
2. Nyomja be és tartsa benyomva
egy műsorszámon való gyors
visszafelé áthaladáshoz. Eressze

el a gombot a normális lejátszási
sebességre való visszaálláshoz.
Audio CD lejátszása 3 146
3. Az AM, FM vagy DAB esetén,
nyomja meg az előző erősen
vehető állomás kereséséhez.
Memória gombok (1-6): Az egytől
hatig számozott memóriagombok a
tárolt AM, FM vagy DAB állomások
kiválasztására használhatók.
Nyolcirányú választó nyilak: Nyomja
meg a nyilakat a térkép
navigálásához.
CLOCK (óra): Nyomja meg az idő
beállításához.
d (kiadás): Nyomja meg a lemez
kiadásához a CD-lejátszóból.

Érintőképernyő gombok

Az érintőképernyőn található gombok
kiemelve jelennek meg, ha az adott
gombhoz tartozó jellemző
rendelkezésre áll. Egyes átkapcsoló
képernyő gombok kiemelve jelennek
meg, ha aktívak és szürke színt
vesznek fel, ha nem lehet használni
őket.

Bevezetés
Kormánykerék kapcsolók

Felszereltségtől függően, bizonyos
audiofunkciók a kormánykerék
kezelőszervéről is kezelhetők.

q/w (nyomja meg a beszédhez):
Nyomja meg a bejövő hívások
fogadásához vagy a Bluetooth vagy
hangfelismerés kezeléséhez.
x/n (némítás / hívás befejezése):
Nyomja meg a bejövő hívások
visszautasításához vagy az aktuális
hívás befejezéséhez. Nyomja meg a
jármű hangszóróinak elnémításához
az infotainment rendszer használata
közben. A hang bekapcsolásához

nyomja meg még egyszer. Nyomja
meg a hangfelismerés
visszavonásához.
d SRC c (forgókapcsoló
kezelőszerv): Nyomja meg egy
audioforrás kiválasztásához.
Használja a forgókapcsolót a
következő vagy előző kedvenc
rádióállomás, CD, MP3 zeneszám,
USB és Bluetooth audio
kiválasztásához.
Használja az d SRC gombot a
következő zeneszámra vagy
bemutatóra ugráshoz a Stitcher
használatakor.
+X− (hangerő): Nyomja meg a +
gombot a hangerő növeléséhez.
Nyomja meg a − gombot a
csökkentéshez.

Kezelés
Az infotainment rendszert a képernyő
megérintésével és a gombok és
egyéb kezelőszervek használatával
vezérelheti.
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Az infotainment rendszer kezelhető
hangfelismeréssel és a
kormánykerék kezelőszervein
keresztül is.
Nyomja meg a kormánykerék q/w
gombját a hangfelismerés
indításához.
Hangfelismerés 3 186

Kezdőlap

Érintőképernyő gombok
A kezdőlap számos funkció elérését
teszi lehetővé.
Vissza: A gombot ismét megnyomva
visszatérhet az előző oldalhoz.
Kezdőlap: Nyomja meg a kezdőlapra
lépéshez.
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Bevezetés

Kedv.: Nyomja meg a tárolt (kedvenc)
AM, FM vagy DAB állomások egy
oldalának megjelenítéséhez. Tartsa
nyomva a Fav (kedvencek) gombot a
kedvenc oldalak lapozásához.
Több l: Nyomja meg a következő
oldalra lépéshez.
A kezdőlap személyre szabása

Az első kezdőlap személyre
szabható.
Képernyőgombok hozzáadásához:
1. Nyomja meg a Menu (menü)
gombot.
2. Nyomja meg Testreszabás.
3. Nyomjon meg egy
képernyőgombot, hogy
hozzáadja vagy eltávolítsa az

első kezdőlapról. Egy H jel jelzi,
hogy megjelenik. Az 1.
kezdőlapon megjelenő gombok
maximális száma nyolc.
4. Nyomja meg Kész.
A képernyőgombok mozgatásához:
1. Nyomja meg Rendezés.
2. Nyomjon meg egy ikont, hogy
felcserélje egy másik ikonnal.
3. Válassza ki az ikont, amellyel fel
szeretné cserélni.
4. Nyomja meg Kész.
Az 1. kezdőlap alapértelmezésének
visszaállításához:
1. Nyomja meg Menü.
2. Nyomja meg Kezdőlap alapértel‐
mezéseinek visszaállítása.
3. Nyomja meg a I vagy Mégse
gombot.
A Home-oldal jellemzői
A lenyomott képernyőgombok ki
vannak emelve, amikor egy funkció
elérhető.
Ha a gépjármű mozgásban van, több
különböző funkció ki van kapcsolva.

Az aktív forrás oldal kijelzéséhez
nyomja meg a Most játszott képernyő
gombot. A rendelkezésre álló
források: AM, FM, DAB, CD, USB/
iPod, Stitcher és AUX.
AM-FM rádió 3 140, CD-lejátszó
3 145, Stitcher internetrádió 3 160,
Külső eszközök 3 148

Nyomja meg a Navigáció
képernyőgombot a jármű pillanatnyi
helyzetét tartalmazó térkép
megjelenítéséhez.

Bevezetés
A navigációs rendszer 3 163,
térképek 3 165, navigációs
szimbólumok 3 167, konfigurálás
menü 3 179 használata

Nyomja meg az Úticél
képernyőgombot az úti cél beviteli
kezdőképernyő vagy úti cél menü
megjelenítéséhez. A rendelkezésre
álló képernyőgombok az úti cél
bevitelének számos módjához
biztosítanak egyszerű hozzáférést.
Úti cél 3 169

A telefon főoldal kijelzéséhez nyomja
meg a Telefon képernyőgombot.
Telefon 3 193
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jobb oldali és az első és hátsó
hangszórók relatív szintjének a
beállítására.
Hangzás beállítások 3 138
A konfigurálás főoldal kijelzéséhez
nyomja meg a Konfig.
képernyőgombot. Ezen a képernyőn
egyes jellemzőket, mint például idő
és dátum, rádió, telefon, navigáció,
jármű és kijelző, lehet beállítani.
Konfigurálás menü 3 179

A hangszín főoldal kijelzéséhez
nyomja meg a Hang.
képernyőgombot. Állítsa be a
hangszínt és a hangszórókat, ehhez
nyomja meg a képernyő gombokat a
magas, középmagas és magas
hangok szintjének, valamint a bal és

Nyomja meg a Képek
képernyőgombot az USB meghajtón
vagy SD-kártyán található képek
megtekintéséhez. Az SD-kártyán
tárolt képek csak USB-adapteren
keresztül tekinthetők meg.
Képek 3 151
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Bevezetés

Nyomja meg az AM képernyőgombot
az AM főoldal megjelenítéséhez és a
pillanatnyilag vagy utoljára behangolt
AM állomás hallgatásához.
AM/FM rádió 3 140

Nyomja meg az FM képernyőgombot
az FM főoldal megjelenítéséhez és a
pillanatnyilag vagy utoljára behangolt
FM állomás hallgatásához.
AM/FM rádió 3 140

Nyomja meg a DAB képernyőgombot
a DAB főoldal megjelenítéséhez és a
pillanatnyilag vagy utoljára behangolt
DAB állomás hallgatásához.

Digitális rádióadás 3 142

Nyomja meg a Stitcher
képernyőgombot
(felszereltségfüggő) a Stitcher főoldal
megjelenítéséhez és a hírek, sport és
szórakoztató műsorok hallgatásához
az audiorendszeren keresztül.
Stitcher internetrádió 3 160

Nyomja meg a CD képernyőgombot a
CD főoldal megjelenítéséhez és a
pillanatnyilag vagy utoljára
kiválasztott CD zeneszám
hallgatásához.
CD-lejátszó 3 145

Nyomja meg a S Bluetooth
képernyőgombot a Bluetooth audio
főoldal megjelenítéséhez és zene
hallgatásához Bluetooth eszközről.
Bluetooth zene 3 155

Nyomja meg az iPod
képernyőgombot az iPod főoldal
megjelenítéséhez és a pillanatnyilag
vagy utoljára kiválasztott zeneszám
hallgatásához.
Külső eszközök 3 157

Bevezetés

Nyomja meg az USB
képernyőgombot az USB főoldal
megjelenítéséhez és a pillanatnyilag
vagy utoljára kiválasztott zeneszám
hallgatásához.
USB-csatlakozó 3 149

Nyomja be a AUX képernyő gombot,
hogy kezelhesse az AUXbemenethez csatlakoztatott
kiegészítő eszközt.
Külső eszközök 3 148

Nyomja meg a Gyors info.
képernyőgombot, hogy hozzáférjen
az audiolejátszással kapcsolatos
információkhoz.
Gyors információk 3 140
Nyomja meg a Messages
képernyőgombot
(felszereltségfüggő) a bejövő
szöveges üzenetek
megjelenítéséhez.
Szöveges üzenetek 3 200

Felszereltségtől függően, ez a
funkció a rádió főoldal Alkalm.gomb
gombjával érhető el. Az
alkalmazások letöltése és használata
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okostelefon vagy egyéb mobil eszköz
előfizetésének részét képező Wi-Fi
internetkapcsolatot igényel. A legtöbb
okostelefonon a bekapcsolás a
beállítások menüben, a mobilhálózat
megosztása, személyes csatlakozási
pont, mobil hotspot Wi-Fi hotspot
vagy ehhez hasonló menüpontban
történik. Az okostelefonon a Wi-Fi
bekapcsolását követően nyomja meg
az Alkalm.gomb gombot a rádió
főoldalán. Kövesse az utasításokat
az internetkapcsolat beállításához és
egy fiók létrehozásához.
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Alapvető működés

Alapvető működés

Alapvető műveletek
A rádióműsor lejátszása

Alapvető műveletek ................... 138
Hangzás beállítások .................. 138

m (be-/kikapcsolás / hangerő):
■ Nyomja be a rádió be- vagy
kikapcsolásához.
■ Forgassa az aktív forrás
hangerejének növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
A hangerőt a kormánykerék
kapcsolókkal is be lehet állítani.
Kormánykerék-kezelőszervek 3 131

A rádió használata

A rádió akkor működik, amikor a
gyújtás ON/RUN (be/járás) vagy ACC
(tartozék) állásban van. Amikor a
gyújtást ON/RUN (be/járás) állásból
LOCK/OFF (zárás/ki) állásba
kapcsolja, akkor a rádió további 10
percig vagy a vezetőajtó kinyitásáig
működik.
A rádió a m gomb megnyomásával
kapcsolható be és 10 percig működik.
A vezetőajtó nyitása nem kapcsolja ki
a rádiót.

A rádió a be-/kikapcsoló gomb
használatával bármikor
kikapcsolható.

Audió forrás

Nyomja meg az SRCE vagy a
kormánykerék SRC gombját a
megjelenítéshez és a görgessen a
rendelkezésre álló AM, FM, DAB,
Stitcher (felszereltségfüggő), CD,
USB, AUX és Bluetooth audio
források között.

Hangzás beállítások
A hangzásbeállítások eléréséhez,
nyomja meg a TONE vagy a Hang.
gombot a kezdőlapon. A
hangzásbeállítások az egyes
források esetében eltérőek.
A beállítások módosításához:
■ Bass (mély): Nyomja be a + vagy
− gombot a szint
megváltoztatásához.
■ Mid (középső tartomány): Nyomja
meg a + vagy − gombot a szint
megváltoztatásához.

Alapvető működés
■ Treble (magas): Nyomja meg a +
vagy − gombot a szint
megváltoztatásához.
EQ: Nyomja meg vagy forgassa a
MENU/SEL gombot az előre
beállított EQ lehetőségek közötti
váltáshoz.
■ Átmenet: Nyomja meg az F vagy
R gombot, ha nagyobb hangerőt
szeretne hallani az első vagy hátsó
hangszórókból. A középső
helyzetben az első és hátsó
hangszórók hangereje azonos.
■ Balance (bal-jobb egyensúly):
Nyomja meg az L vagy R gombot,
ha nagyobb hangerőt szeretne
hallani a bal vagy jobb
hangszórókból. A középső
helyzetben a bal és jobb oldali
hangszórók hangereje azonos.
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Rádió

Rádió

Általános információ

Állomáskeresés

Gyors információk

Nyomja meg az SRCE vagy SRC
gombot a kormánykeréken az AM,
FM vagy DAB kiválasztásához.
Forgassa el a MENU/SEL gombot
egy rádió állomás megkereséséhez.
Egy tárolt állomás kiválasztásához,
nyomja meg a FAV (kedvencek)
gombot a kedvenc oldalak
lapozásához, majd nyomjon meg egy
memória gombot a rádión vagy egy
képernyőgombot.

Általános információ .................. 140
Állomáskeresés ......................... 140
Kedvencek listái ......................... 141
Rádiós adatrendszer (RDS) ....... 142
Digitális rádióadás ..................... 142
Rádióvétel .................................. 143
A gyors információk gyors
tájékoztatást nyújtanak bizonyos
elemekről.
Az elérésükhöz, nyomja meg a Gyors
info. gombot a kezdőlapon vagy az
INFO gombot az előlapon. A
rendszertől és az adott területen
elérhető lehetőségektől függően,
bizonyos lehetőségek ki lehetnek
szürkítve. Példa lehet erre a
pillanatnyilag játszott elem
audioinformációinak megjelenítése.

Állomás keresése

Nyomja be a t vagy v gombot egy
állomás kikereséséhez.

Rádió
AM
1. Nyomja meg az AM
képernyőgombot a kezdőlapon;
válassza ki az AM sávot az
SRCE vagy SRC gomb
használatával a kormánykerék
kapcsolóknál; vagy mondja az
"AM behangolása" vagy "AM"
utasítást a hangfelismerésen
keresztül (felszereltségfüggő).
2. Nyomja meg a Menü
képernyőgombot az AM
állomások vagy kategóriák
megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg egy lehetőség
kiválasztásához. Az állomáslista
frissítéséhez, nyomja meg a
Frissítés gombot.

FM
1. Nyomja meg az FM
képernyőgombot a Kezdőlapon;
válassza ki az FM sávot az
SRCE vagy SRC gomb
használatával a kormánykerék
kapcsolóknál; vagy mondja az
"FM behangolása" vagy "FM"
utasítást a hangfelismerésen
keresztül (felszereltségfüggő).
2. Nyomja meg a Menü
képernyőgombot az FM
állomások vagy kategóriák
megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg egy lehetőség
kiválasztásához. Az állomáslista
frissítéséhez, nyomja meg a
Frissítés gombot.

Kedvencek listái
Az összes beállított
rádióállomás tárolása

Összesen legfeljebb 36 előre
beállított állomást lehet tárolni. Az
AM, FM vagy DAB állomások
keverhetők.
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1. Az AM, FM vagy DAB főoldalról,
nyomja meg és tartsa nyomva az
1−6 gombok valamelyikét vagy az
egyik memória gombot a
képernyő alján. Néhány
másodperc elteltével felhangzik
egy hangjelzés, és az új előre
beállított információ az érintett
képernyő gombon kijelzésre
kerül.
2. Ismételje meg az egyes
memóriahelyeken.

Többsávos előre beállított
oldalak

Az egyes kedvenc oldalakon hat
előre beállított állomást lehet tárolni.
Az egy oldalon előre beállított
állomások különböző rádiósávokhoz
tartozhatnak.
Az oldalakon történő átgörgetéshez,
nyomja meg a FAV gombot vagy a
felső sáv Kedv. képernyőgombját. Az
aktuális oldalszám az előre beállított
gombok felett jelenik meg. Az egyes
kedvenc oldalakon tárolt állomások a
memóriagombokon jelennek meg.
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Rádió

A megjelenő kedvenc oldalak
számának módosításához:
1. A kezdőlapon nyomja meg a
Konfig. parancsot.
2. Nyomja meg Rádió-beállítások.
3. Nyomja meg Kedvenc oldalak
száma.

Előre beállított állomás lehívása

Egy mentett állomás
visszahívásához egy kedvenc
oldalról hajtsa végre az alábbiak
valamelyikét:
■ Nyomja meg a Kedv.
képernyőgombot a felső sávban a
tárolt állomások felugró ablakának
előhívásához. Nyomja meg az
egyik memóriagombot a
kiválasztott állomáshoz lépéshez.
■ Az AM, FM vagy DAB főoldalon,
nyomja meg az egyik memória
képernyőgombot a kiválasztott
mentett állomáshoz lépéshez.

Rádiós adatrendszer
(RDS)
Az RDS funkciók csak az RDS
adatokat sugárzó FM állomások
esetében használhatók. Az RDS
funkcióval, a rádió üzeneteket
jeleníthet meg a rádióállomásoktól.
A rendszer azon alapul, hogy ezektől
a rádióállomásoktól specifikus
információkat tud fogadni és csak
akkor működik, amikor az adott
információ elérhető.
Amikor az aktuális FM állomás
információkat továbbít, akkor az
állomás neve vagy hívóbetűi jelennek
meg az audioképernyőn.

Digitális rádióadás
A DAB (digitális rádió) funkciók csak
a DAB információkat sugárzó FM
állomások esetében állnak
rendelkezésre. A DAB segítségével a
rádió a következőkre képes:

■ Pásztázza az adóállomásokat,
hogy kiválasztott típusú programot
találjon.
■ Fogadja azokat a bejelentéseket,
melyek a helyi vagy országos
vészhelyzetekre vonatkoznak.
■ Megjeleníti a rádióállomástól
származó üzeneteket.
A DAB állomásokat az jelöli, hogy a
vételi frekvencia helyett a program
neve kerül kijelzésre.
A rendszer azon alapul, hogy ezektől
a rádióállomásoktól specifikus
információkat tud fogadni és csak
akkor működik, amikor az adott
információ elérhető. Ritka esetekben
egy rádióállomás helytelen
információkat is sugározhat, melynek
következtében a rádió RDS funkciója
nem megfelelően működik. Ilyen
esetekben lépjen kapcsolatba a
rádióállomással.
A DAB rendszer midig be van
kapcsolva.
Ha az aktuális FM állomás sugároz
híreket, az állomás neve, vagy
betűjele megjelenik az audió

Rádió
képernyőn. A DAB az aktuális
programozáshoz meg tudja adni a
programtípust (PTY) és a sugárzásra
kerülő program nevét.

Általános információk

■ A hagyományos rádiósugárzással
szemben a DAB esetében egyetlen
frekvencián több műsort is
közvetíthetnek.
■ A kitűnő hangminőségű zenei
műsorok mellett a DAB állomások
képesek a műsorral összefüggő
információk és egyéb
adatközlések, például utazási és
közlekedési híreket sugárzására.
■ Amíg egy adott DAB vevőkészülék
képes fogni egy sugárzó állomás
által küldött jelet (még akkor is, ha
a jel nagyon gyenge), a
hangminőség garantált.
■ A hangnak az AM vagy FM vétel
során gyakran fellépő elhalkulása
és felhangosodása itt nem lép fel; a
DAB jel állandó hangerővel kerül
reprodukálásra.

■ Ha a DAB jel túl bizonytalan ahhoz,
hogy értelmezze a vevőegység, a
vétel teljesen megszakad.
■ Közeli frekvenciákon sugárzó
állomások által okozott
interferencia (jellemző jelenség az
AM és FM vétel esetén) nem fordul
elő DAB vételnél.
■ Ha a DAB jel természeti
akadályokról vagy épületekről
visszaverődik, a DAB vételi
minősége javul, miközben az AM
és FM vétel ilyen esetekben
romlani szokott.
■ Amikor be van kapcsolva a DAB
vétel, akkor az infotainment
rendszer FM tunere a háttérben
aktív marad és folyamatosan keresi
a legjobban vehető FM
állomásokat. Ha aktiválva van a TP
3 142 funkció, akkor a legjobban
fogható FM állomás közlekedési
hírei szólalnak meg. Inaktiválja a
TP-t, ha nem akarja, hogy a DAB
vételt az FM közlekedési
közlemények megszakítsák.
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DAB közlemények

A zenei műsoraik mellett több DAB
állomás különféle közleményeket és
híreket sugároz. A rádió vagy CD /
MP3 lejátszása hírek megjelenése
esetén megszakításra.
Több hírkategória egyidejű
kiválasztása:
1. Válassza ki a DAB hírek
menüpontot.
2. Kapcsolja be a kívánt
hírkategóriát.

Rádióvétel
A szokványos rádió vétel közben
frekvencia interferencia és statikus
zaj léphet fel, ha a tartozék
csatlakozó aljzathoz mobiltelefontöltő készüléket, kényelmi
tartozékokat és külső elektronikus
berendezéseket csatlakoztatnak. Ha
interferencia vagy statikus zaj lép fel,
húzza ki a zavart okozó készülék
csatlakozó dugóját a tartozék
csatlakozó aljzatból.
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Rádió

FM

Az FM jelek hatótávolsága csak
körülbelül 16 - 65 km (10 - 40
mérföld). Annak ellenére, hogy a
rádió olyan beépített elektronikus
áramkörökkel van felszerelve,
amelyek automatikusan csökkentik
az interferenciát, bizonyos mértékű
statikus zaj mégis felléphet,
különösen, ha a gépjármű magas
épületek vagy hegyek között halad,
amelyek a vétel gyengüléséhez majd
visszaerősödéséhez vezetnek.

AM

A legtöbb AM állomás hatótávolsága,
különösen éjjel, nagyobb mint az FM
állomásoké. A nagyobb távolság
következtében az egyes állomások
frekvenciái interferenciába léphetnek
egymással. Statikus zaj akkor lép fel,
ha a rádióvételt egy vihar, vagy
nagyfeszültségű vezetékek zavarják.
Ilyen esetekben próbálja meg
lecsökkenteni a magas hangok
lejátszási hangerejét.

Mobiltelefon használata

A mobiltelefon használata, például
telefonhívások indítása vagy
fogadása, töltés vagy csak a telefon
jelenléte statikus interferenciát
okozhat a rádióval. Húzza ki a telefont
vagy kapcsolja ki, ha ez történik.

CD-lejátszó

CD-lejátszó
Általános információ .................. 145
Audio CD lejátszása .................. 146

Általános információ
A CD-lejátszó az alábbiakat képes
lejátszani:
■ A legtöbb audio CD-t
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3, nem védett WMA és AAC
formátumok
A különböző kompatibilis írható
lemezek lejátszásakor a
hangminőség a lemez minősége, a
rögzítési mód és a rögzített zene
minősége, illetve a lemezzel való
bánásmód következtében gyengébb
lehet.
Több ugrás, a rögzített sávok
olvasási, keresési illetve betöltési és/
vagy kiadási nehézségek léphetnek
fel. Ha ilyen problémák lépnek fel,
ellenőrizze, nincs-e megrongálódva a
lemez vagy próbálja ki egy ismert jó
lemezzel a rendszert.
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A CD lejátszó megrongálásának
elkerülésére:
■ Ne használjon megkarcolódott
vagy megrongálódott lemezeket.
■ Ne tegyen címkéket a lemezre. A
címkék beakadhatnak a lejátszóba.
■ Egyszerre csak egy lemezt tegyen
be.
■ Tartsa a betöltőnyílást idegen
anyagoktól, folyadékoktól és
szennyezésektől mentes
állapotban.
■ Csak filctollal írjon és csak a lemez
felső oldalára írjon.

A lemezek behelyezése és
kiadása

Egy lemez behelyezése:
1. Indítsa be a járművet.
2. Helyezzen be egy lemezt a címke
felőli oldalával felfelé a
lemeznyílásba. A lejátszó a
lemezt teljesen behúzza. Ha a
lemez megrongálódott vagy
helytelenül került behelyezésre,
hiba lép fel, és a rendszer kiadja a
lemezt.
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CD-lejátszó

A lemez tartalmát a rendszer a
behelyezés után automatikusan
lejátssza.
Nyomja be a d gombot egy lemeznek
a CD lejátszóból való kiadására. Ha a
lemezt rövid időn belül nem veszi ki,
azt a készülék automatikusan
visszahúzza a lejátszóba.

Audio CD lejátszása

1. A CD főoldal kijelzéséhez nyomja
meg a CD képernyőgombot a
kezdőlapon vagy válassza ki a
forrás felugró oldalon a CD
gombot.

2. Nyomja meg a Menü
képernyőgombot a menü opciók
megjelenítéséhez.
3. Megnyomva kiválaszthatja a
opciót.
A CD főoldalon, a sávok számai és a
zeneszám, előadó és album adatok
jelennek meg, ha rendelkezésre
állnak.
A lemez lejátszásához használja a
következő rádió-kezelőszerveket:
r (lejátszás / szünet): Használja a
lejátszás elindításához,
szüneteltetéséhez vagy
folytatásához.
t (előző / vissza):
■ Nyomja be az aktuális vagy az
előző műsorszám elejére való
ugráshoz. Ha a műsorszámból
eddig öt másodpercnél kevesebb
került lejátszásra, a rendszer az
előző műsorszám elejére ugrik. Ha
a rendszer már több mint öt

másodpercet játszott le, akkor
ismét elindítja az aktuális
műsorszámot.
■ Nyomja be és tartsa benyomva egy
műsorszámon való gyors
visszafelé áthaladáshoz. Eressze
el a gombot a normális lejátszási
sebességre való visszaálláshoz.
Az eltelt idő kijelzésre kerül.
v (következő / gyorsan előre):
■ Nyomja be a következő
műsorszámra való ugráshoz.
■ Nyomja be és tartsa benyomva egy
műsorszámon való gyors
végighaladáshoz. Eressze el a
gombot a normális lejátszási
sebességre való visszaálláshoz.
Az eltelt idő kijelzésre kerül.
MENU/SEL gomb: Forgassa jobbra
vagy balra a következő vagy az előző
sáv kiválasztásához. Nyomja meg ezt
a gombot a listából történő
választáshoz. Ha kiválasztott egy
sávot a menüből, akkor a rendszer
lejátssza azt és visszatér a CD
képernyőre.

CD-lejátszó
Hibaüzenetek

Ha a Lemezhiba jelenik meg és/vagy
a lemez kidobódik, a következők
lehetnek az okok:
■ A lemeznek érvénytelen vagy
ismeretlen a formátuma.
■ A lemez nagyon forró. Ha a
hőmérséklet újra visszatér a
normálisra, próbálja meg ismét
lejátszani a lemezt.
■ Az út nagyon egyenetlen. Ha az út
simább lett, próbálja meg ismét
lejátszani a lemezt.
■ A lemezt piszkosan, karcosan,
nedvesen vagy fejjel lefelé
helyezték be a nyílásba.
■ A levegő páratartalma nagyon
magas. Próbálja ki később a
lemezt.
■ A lemez felírásakor probléma
merült fel.
■ A címke beakadt a CD lejátszóba.
Ha a készülék nem játssza le
megfelelően a CD-lemezt, akkor
próbáljon ki egy biztosan jól működő
CD-lemezt.

Ha bármely hiba továbbra is fellép,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
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AUX-bemenet

AUX-bemenet
Általános információk ................. 148
Kiegészítő berendezések
csatlakoztatása .......................... 148

Általános információk
A jármű külső bemenő csatlakozóval
rendelkezik a középkonzolon. A
lehetséges kiegészítő audioforrások:
■ laptop számítógép
■ mp3-lejátszó
■ magnó
Ez a csatlakozó nem egy audio
kimenet. Ne dugjon fülhallgatókat a
kiegészítő bemeneti csatlakozóba. A
külső készülékeket a jármű P
(parkolás) helyzetében állítsa be.

Kiegészítő berendezések
csatlakoztatása
Kösse össze 3,5 mm-es (1/8
hüvelykes) kábellel a külső eszközt a
külső bemenő csatlakozóval. Ha
csatlakoztatta a készüléket, a
rendszer automatikusan elkezdi
lejátszani a gépjármű hangszóróin a
készülék által szolgáltatott audio jelet.
Ha egy külső eszköz már
csatlakoztatva van, de pillanatnyilag
egy másik forrás aktív, akkor tegye az
alábbiak valamelyikét:

■ Nyomja meg az SRCE vagy SRC
gombot a kormánykeréken a
rendelkezésre álló audioforrás
képernyőkön történő
végiggörgetéshez, amíg meg nem
jelenik az AUX forrás képernyő.
■ Mondja ki az "Első AUX lejátszása"
utasítást a hangfelismerés
használatával a külső eszköz
hallgatásához.
Hangfelismerés 3 186

USB-csatlakozó

USB-csatlakozó
Általános információk ................. 149
USB eszközök csatlakoztatása . 151
Mentett hangfájlok lejátszása .... 151

Általános információk
USB mp3-lejátszó és USBadathordozók

■ A csatlakoztatott USB mp3lejátszóknak és USB
adathordozóknak meg kell felelniük
az USB mass storage class (USB
MSC) előírásnak.
■ Merevlemez meghajtók használata
nem támogatott.
■ A rádió nem képes írásvédett zene
lejátszására.
■ Támogatott fájlformátumok:
FAT32, NTFS, Linux és HFS+.
■ Az USB MP3-lejátszókra és USBadathordozókra a következő
korlátozások érvényesek:
◆ Könyvtárszerkezet legnagyobb
mélysége: nyolc szint.
◆ Az eltárolható MP3/WMA-fájlok
maximális száma: 10 000.
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◆ A listák elemeinek relatív
útvonallal kell szerepelniük.
◆ A hangadatot tartalmazó mappák
és fájlok rendszerattribútumát
nem szabad beállítani.
A rádió támogatja mobiltelefonok
USB-meghajtóként történő
csatlakoztatását, amennyiben a
mobiltelefon támogatja az USB
tömegtár besorolást vagy USB
lemezmeghajtó támogatással
rendelkezik.

USB médiaformátumok

Az USB csatlakozó az alábbi
médiaformátumokat támogatja:
■ MP3
■ Nem védett WMA
■ Nem védett AAC
Egyéb formátumok is támogatottak
lehetnek.
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USB-csatlakozó

Gracenote®

A rádióba épített Gracenote
technológia segít az USB eszköz
zenegyűjteményének kezelésében
és navigálásában. Amikor USB
eszköz van csatlakoztatva a
rádióhoz, akkor a Gracenote felismeri
a zenegyűjteményt és megfelelő
album, előadó, műfaj és borító
adatokat jelenít meg a képernyőn. Ha
hiányoznak adatok, akkor a
Gracenote kiegészíti azokat.
A zenei könyvtár keresése
hangfelismeréssel
(felszereltségfüggő)
Hangfelismerés: A Gracenote javítja
a zenekeresést és navigálást az
olyan zenekar, előadó és album
nevek felismerésével, amelyeket
nehéz kiejteni, az írásmódjuk nem
szabályos vagy becenevek. Például a
Gracenote segít a rendszernek az
olyan előadók neveinek
megértésében, mint az "INXS" vagy a
"Mötley Crüe." Lehetővé teszi az
olyan nevek használatát is, mint a:
"The Boss," "G.N.R," "The Fab Four,"
és még több ezer híres előadó

becenevének használatát
hangutasításként a zenék
kereséséhez.
Hangfelismerés 3 186
Normalizálás: A normalizálás segít a
hangfelismerés pontosságának
javításában a hasonlóan hangzó
címek esetén. Segít a műfajok
hosszú listájának csoportosításában
is 10 általános műfajba. Például lehet
többféle rock műfaj a
médiakönyvtárban; a normalizálás
ezek mindegyikét a rock műfajba
csoportosítja. A normalizálás
alapértelmezetten ki van kapcsolva.

A normalizálás bekapcsolásához:
1. A kezdőlapon nyomja meg a
CONFIG vagy Konfig. parancsot.
2. Nyomja meg a Rádió-beállítások,
majd a Gracenote opciók gombot.
3. Nyomja be a Normalizálás
gombot a be- vagy
kikapcsolásához.
Albumborítók: A Gracenote
albumborítókat tartalmazó beépített
adatbázissal rendelkezik az USB
eszközön tárolt zenékhez. Ha a
Gracenote felismeri a zenét és az
nem rendelkezik albumborítóval,
akkor a Gracenote a beépített
adatbázisban található borítót
használja és jeleníti meg a rádión.
Mindig a felhasználó által
meghatározott albumborító jelenik
meg. Ha nem található albumborító,
akkor a Gracenote a műfajjal
kapcsolatos általános grafikákat vagy
előadók képeit jeleníti meg.
Több ehhez hasonló
A gracenote adatbázis olyan
attribútumokat tartalmaz a zenékhez,
mint a műfaj, zenei korszak, régió,

USB-csatlakozó
előadótípus, hangulat stb. Ezt
legfeljebb 30 zeneszámot tartalmazó
"több ilyen" lejátszási listák
létrehozásához használhatja. Ez a
lejátszási lista tárolásra kerül a
lejátszási lista menüben, amikor újra
csatlakoztatja az eszközt. Ha a
zeneszámok törlésre kerülnek az
eszközről, akkor a rendszer
egyszerűen kihagyja ezeket és a
következő rendelkezésre álló
zeneszámot játssza le.
Használja az érintőképernyőt vagy a
hangfelismerést a több ilyen típusú
lejátszási listák létrehozásához.
Hangfelismeréses utasítások 3 186
Gracenote indexelés
Miközben a Gracenote az indexelést
végzi, elérhetők az olyan infotainment
funkciók, mint a zeneszámok
kiválasztása a menüben. A zenék
hangfelismeréses keresése nem
elérhető, amíg a rádió be nem fejezi
az eszköz indexelését. A több zenét
tartalmazó eszközök indexelése
hosszabb iseid tarthat. Az eszköz
indexelése akkor történik, amikor
először csatlakoztatja azt a rádióhoz.

Amikor az indexelés eltűnik a
képernyőről, akkor a rádió készen áll
a zenék keresésének támogatására.
A legközelebbi csatlakoztatáskor
vagy gyújtási ciklusban az indexelés
csak rövid ideig jelenik meg a
képernyőn. A rádió változásokat
keres az eszközön és előkészíti a
zeneszámok listáját. Ha nincsenek
változások, akkor elérhető a
hangfelismeréses zenekeresés. A
rádió két eszközt indexel és tárol,
eszközönként legfeljebb 10 000
zeneszámmal.

USB hibakeresés

Ha az eszköz nem felismerhető vagy
a zenéhez hiányoznak a képernyő
információk, akkor állítsa vissza a
rádió alapértelmezéseit:
1. Nyomja meg CONFIG.
2. Nyomja meg Járműbeáll..
3. Nyomja meg Visszatérés a gyári
beállításokhoz.
4. Nyomja meg I.
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USB eszközök
csatlakoztatása
Az USB-csatlakozóhoz USB háttértár
vagy Minősített Windows Vista®/
Médiaátviteli protokoll (MTP)
készülék csatlakoztatható.
Az USB-csatlakozó a
középkonzolban található.
Ha egy USB készülék csatlakoztatva
van, a képernyőn megjelenik az USB
ikon.

Mentett hangfájlok
lejátszása
Egy USB eszköz lejátszására hajtsa
végre a következőket:
■ Csatlakoztassa az USB eszközt és
a lejátszás automatikusan elindul.
■ Nyomja meg a Most játszott
képernyőgombot a kezdőlapon.
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■ Nyomja addig az SRCE vagy SRC
gombot a kormánykeréken, amíg
elérhetővé nem válik az USB
forrás.
■ Nyomja meg a q/w gombot a
kormánykeréken a CD, előadó,
album, zeneszám vagy műfaj
lejátszásához.
Hangfelismerés 3 186
Az alábbi lejátszási lista formátumok
támogatottak:
■ M3U (normál és kiterjesztett)
■ iTunes
■ PLS (normál)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
Amíg az USB forrás aktív, az USB
funkció üzemeltetéséhez a következő
gombokat és kezelőszerveket
használja:
MENU/SEL gomb: Forgassa a lista
görgetéséhez. Forgassa gyorsan a
gyors alfabetikus görgetéshez
nagyobb listákban.

r (lejátszás / szünet): Nyomja az
aktuális média forrás lejátszásának
elindításához, leállításához vagy
újraindításához.
t (előző/vissza):
■ Nyomja be az aktuális vagy az
előző műsorszám elejére való
ugráshoz. Ha a műsorszámból
eddig öt másodpercnél kevesebb
került lejátszásra, a rendszer az
előző műsorszám elejére ugrik.
Több mint öt másodperc lejátszása
esetén a rendszer az aktuális
műsorszámot ismét elindítja.
■ Nyomja be és tartsa benyomva a
gyors hátrapörgetéshez. Eressze
el a normális lejátszási sebességre
való visszaálláshoz. Az eltelt idő
kijelzésre kerül.
v (következő/gyorsan előre):
■ Nyomja be a következő
műsorszámra való ugráshoz.
■ Nyomja be és tartsa benyomva a
gyors előrepörgetéshez. Eressze el
a normális lejátszási sebességre
való visszaálláshoz. Az eltelt idő
kijelzésre kerül.

USB menü

Az alábbiak érhetők el az USB
menüben:
Keverés: Nyomja be a műsorszámok
véletlen sorrendben való
lejátszásához. Nyomja be ismét a
véletlen sorrendű lejátszás
leállításához.
Játszon ehhez hasonlókat:
1. Nyomja meg az éppen
hallgatotthoz hasonló
zeneszámok lejátszási listájának
automatikus létrehozásához.
2. A rádió a Playlist Creation
Succeeded (lejátszási lista
sikeresen létrehozva) üzenetet
jeleníti meg, és folytatja az adott
zeneszám lejátszását.
A Lejátszási lista létrehozása
sikertelen üzenet jelenhet meg,
ha a zeneszám nem található a
Gracenote adatbázisban.
Autom. lejátsz. lista törl.: Nyomja meg
egy több ehhez hasonló lejátszási
lista törléséhez.

USB-csatlakozó
Mappák: Nyomja be egy mappa lista
megnyitásához, hogy
hozzáférhessen a mappában
található fájlokhoz.
Zeneszámlisták:
1. Nyomja meg az USB lejátszási
listáinak megtekintéséhez.
2. Válasszon ki egy lejátszási listát
az ezen a listán található összes
zeneszám kijelzéséhez.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válasszon ki a listából egy
zeneszámot.
Előadók:
1. Nyomja meg az USB eszközön
található előadók listájának
megjelenítéséhez.
2. Válassza ki egy előadó nevét az
előadó által alkotott összes album
listájának megjelenítéséhez.
3. Válasszon ki egy albumot.
4. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.

Albumok:
1. Nyomja meg az USB eszköz
albumainak megtekintéséhez.
2. Válassza ki a kívánt albumot az
albumban található összes
zeneszám listájának a
kijelzéséhez.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válasszon ki a listából egy
zeneszámot.
Műfajok:
1. Nyomja meg az USB eszköz
műfajainak megtekintéséhez.
2. Válasszon ki egy műfajt az előadó
összes ilyen műfajú zeneszám
listájának a kijelzéséhez.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válasszon ki a listából egy
zeneszámot.
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Dalcímek:
1. Nyomja meg az USB eszközön
található összes zeneszám
listájának megjelenítéséhez.
2. Válasszon ki egy műfajt az előadó
összes ilyen műfajú zeneszám
listájának a kijelzéséhez.
3. A zeneszámok a lemezen
található tárolási sorrendben
kerülnek megjelenítésre. A
lejátszás megkezdéséhez
válasszon ki a listából egy
zeneszámot.

Fájlrendszer és elnevezés

A zeneszámok, előadók, albumok és
műfajok a fájl zeneszáminformációiból származnak és csak
akkor jelennek meg, ha
rendelkezésre állnak. A rádió a
fájlnevet jeleníti meg a sáv neveként,
ha a zeneszám adatai nem állnak
rendelkezésre.

Képek

Képek csak USB eszközök
használatával tekinthetők meg. Ha a
képek SD-kártyán vannak tárolva,
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akkor másolja át USB eszközre vagy
használjon USB-SD adaptert.
Előfordulhat, hogy a körülbelül négy
megapixelnél nagyobb fájlok nem
jelennek meg. Csak jpeg, bmp, gif, és
png fájlok támogatottak.
1. Nyomja meg a Képek
képernyőgombot a kezdőlapon.
2. A rendszer végrehajt egy
keresést, hogy megtalálja a
képeket tartalmazó mappákat. A
keresés befejezéséig a Kérem
várjon üzenet látható.

3. Egy lista jelenik meg. Válasszon
egy képet a megtekintéshez.

4. A kép megjelenését követően az
alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre:
Info: Nyomja meg a fájlnévinformációk be- vagy
kikapcsolásához.
N: Nyomja meg az előző kép
megjelenítéséhez, ha nem diavetítés
módban van.
l: Nyomja meg a diavetítés és
manuális mód közötti váltáshoz.
O: Nyomja meg a következő kép
megjelenítéséhez, ha nem diavetítés
módban van.
v: Nyomja meg a kép 90 fokos
manuális elforgatásához az
óramutató járásával ellentétes
irányban.

Menü: Nyomja meg a képnézegető
beállításai képernyő megnyitásához.
Képnézegető fő, Diavetítés időzítése,
és Képek keverése jelenik meg
lehetőségként a rendszerben tárolt
képek megtekintésének
konfigurálásához.
Ha a megjelenő kép képernyőt hat
másodpercen belül nem használja,
akkor a felső és alsó sáv lehetőségei
eltűnnek. Érintse meg a képernyőt a
felső és alsó sáv újbóli
megjelenítéséhez.

Bluetooth-zene

Bluetooth-zene
Általános információ .................. 155
Bluetooth zene beállítás ............ 155
Működtetés ................................ 155

Általános információ
Felszereltségtől függően, zene
játszható le egy párosított Bluetooth
eszközről.
Telefon / eszköz párosítása 3 193

Bluetooth zene beállítás
Zene lejátszásához Bluetooth
eszközön keresztül:
1. Kapcsolja be, párosítsa és
csatlakoztassa a készüléket.
Telefon / eszköz párosítása
3 193
2. A zenelejátszás az alábbiak
valamelyikével indítható el:
◆ Nyomja meg a Bluetooth
képernyőgombot a kezdőlapon.
◆ Nyomja addig az SRCE
gombot, amíg ki nem választja
a Bluetooth audio forrást.
◆ Nyomja addig a kormánykerék
SRC gombját, amíg ki nem
választja a Bluetooth audio
forrást.
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Kormánykerék kapcsolók
3 131
◆ A hangfelismerés használata.
Hangfelismerés 3 186

Működtetés
A zene az infotainment
kezelőszervekkel vagy a készülék
kezelőszerveivel kezelhető.
Amikor telefon van csatlakoztatva a
rendszerhez Bluetooth audio
kapcsolaton keresztül, akkor
előfordulhat, hogy a telefon
értesítései és hangjai nem hallhatók
a telefonon a Bluetooth
leválasztásáig. Az értesítési funkciók
a telefontól függően változhatnak.
Tanulmányozza a telefon gyártójának
útmutatóját az értesítési
támogatásról.

Bluetooth audio menü

Nyomja meg a Menü
képernyőgombot, és az alábbiak
jelenhetnek meg:
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Keverés: Nyomja meg a MENU/SEL
gombot a véletlen sorrendű lejátszás
be- vagy kikapcsolásához. Nem
minden eszköz támogatja a véletlen
sorrendű lejátszás funkciót.
Amikor kiválasztja a Bluetooth audio
funkciót, akkor az eszköz állapotától
függően lehet, hogy a Bluetooth
eszköz belső zenelejátszója nem
nyílik meg. Minden készülék eltérő
módon nyitja meg és játssza le az
audiofájlokat. Ellenőrizze, hogy a
megfelelő audioforrás szól-e a
készüléken a rádión történő
Bluetooth audiolejátszáshoz. Amikor
a jármű nem mozog, akkor használja
az eszközt a lejátszás elindításához.
Amikor a Bluetooth audiót választja ki
forrásként, akkor a rádió a Bluetooth
audió szüneteltetve képernyőt
mutathatja a zene lejátszása nélkül.
Nyomja meg a készülék lejátszás
gombját vagy a r gombot a
lejátszás elindításához. Ez attól
függően történhet, hogy hogyan
kommunikál a készülék Bluetooth
készüléken keresztül.

Bizonyos telefonok támogatják a
Bluetooth zenei információk
megjelenítését a rádión. Amikor a
rádió fogadja ezeket az adatokat,
akkor ellenőrzi, hogy áll-e
rendelkezésre albumborító és
megjeleníti azt.
Amikor a rádió a Bluetooth
kapcsolaton csatlakoztatott
készülékről játszik le zenét, akkor
ügyeljen arra, hogy a Bluetooth
készülek fel legyen oldva és a
zenealkalmazás megjelenik a
kezdőképernyőn.
Az iPhone/iPod touch és iPad
készülékek esetén, a Bluetooth audio
nem működik, ha a készülék
egyidejűleg USB és Bluetooth
kapcsolaton keresztül is
csatlakoztatva van.

Külső eszközök
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Audio lejátszása
Egy iPod® lejátszása

Audio lejátszása ........................ 157
Okostelefon alkalmazások
használata ................................. 160

Ez a funkció a következő iPod
modelleket támogatja:
■ iPod classic® (6. generáció)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G és 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G és 4G)
Az alábbi helyzetekben működési és
használati nehézségek merülhetnek
fel:
■ Olyan iPod csatlakoztatása esetén,
mely újabb szoftver (firmware)
verzióval van ellátva, mint az
Infotainment rendszer.
■ Olyan iPod csatlakoztatása esetén,
mely más szolgáltatóktól származó
firmware szoftverrel van ellátva.
iPod csatlakoztatásához:
1. Csatlakoztassa a normál iPod
USB-kábel egyik végét az iPod
dokkoló csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik
végét a középkonzolon
elhelyezett USB porthoz.
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A rádió kijelzőjén megjelenik az IPod
zenei információja és a gépjármű
audio rendszere elkezdi lejátszani a
megfelelő zeneszámot.
Az iPod akkumulátora bekapcsolt
gépjármű mellett automatikusan
újratöltésre kerül. Az iPod a jármű
leállításakor kikapcsol és abbahagyja
a töltést.
Ha az iPod egy nem támogatott
modell, a műsorát a gépjárműben
még meg lehet hallgatni, ehhez az
iPod-ot egy szabványos 3,5 mm-es
(1/8 collos) sztereo kábellel kell
csatlakoztatni a kiegészítő bemeneti
csatlakozóhoz (AUX).
iPod menü
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Használja az iPod menüt az alábbiak
kiválasztásához:
Keverés: Nyomja be a műsorszámok
véletlen sorrendben való
lejátszásához. Nyomja be ismét a
véletlen sorrendű lejátszás
leállításához.
Játszon ehhez hasonlókat: Lehetővé
teszi a rádió számára, hogy a
hallgatotthoz hasonló dalokat/
zeneszámokat tartalmazó lejátszási
listákat hozzon létre. A rádió
legfeljebb 30 hasonló zeneszámból
álló listát hoz létre. A lejátszási lista a
menü lejátszási lista kategóriájában
jelenik meg a későbbi hallgatáshoz.
1. Nyomja meg az éppen
hallgatotthoz hasonló
zeneszámok lejátszási listájának
automatikus létrehozásához.
2. A rádió a Playlist Creation
Succeeded (lejátszási lista
sikeresen létrehozva) üzenetet
jeleníti meg, és folytatja az adott
zeneszám lejátszását.
Autom. lejátsz. lista törl.: Nyomja meg
egy Több ehhez hasonló lejátszási
lista törléséhez.

Zeneszámlisták:
1. Nyomja meg az iPod lejátszási
listáinak megtekintéséhez.
2. Válassza ki egy lejátszási lista
nevét a listán található összes
zeneszám kijelzéséhez.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.
Előadók:
1. Nyomja meg az iPod előadóinak
megtekintéséhez.
2. Válassza ki egy előadó nevét az
előadó zeneszámait tartalmazó
összes album listájának
megjelenítéséhez.
3. Válasszon ki egy albumot.
4. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.

Albumok:
1. Nyomja meg az iPod albumainak
megtekintéséhez.
2. Válassza ki a kívánt albumot az
albumban található összes
zeneszám listájának a
kijelzéséhez.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.
Műfajok:
1. Nyomja meg az iPod műfajainak
megtekintéséhez.
2. Válassza ki egy műfaj nevét az
összes ilyen műfajú zeneszám
előadói listájának a kijelzéséhez.
3. Válasszon ki egy előadót az
albumok megjelenítéséhez vagy
válassza ki az All Albums (összes
album) gombot az összes ilyen
műfajú album listájának
megjelenítéséhez.
4. Válasszon ki egy előadót az
albumok megtekintéséhez.
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5. Válasszon ki egy albumot a
zeneszámok megtekintéséhez.
6. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.
Dalcímek:
1. Nyomja meg az iPod-on található
összes zeneszám listájának
megjelenítéséhez.
2. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.
Podcast:
1. Nyomja meg az iPod
podcastjainak megtekintéséhez.
2. Válassza ki egy podcast nevét a
lejátszás indításához.

Zeneszerzők:
1. Nyomja meg az iPod
zeneszerzőinek
megtekintéséhez.
2. Válassza ki a zeneszerzőt, hogy
megtekintse a zeneszerző összes
zeneszámának listáját.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.
Hangoskönyvek:
1. Nyomja meg az iPod
hangoskönyveinek
megtekintéséhez.
2. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a hangoskönyvet a
listából.
3. A lejátszás megkezdéséhez
válassza ki a listából a
zeneszámot.
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Lejátszás iPhone vagy iPad
készülékről

Ez a funkció a következő iPhone vagy
iPod modelleket támogatja:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S és 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Kövesse a korábban, az iPod
készülékekre vonatkozóan leírt
utasításokat. A hangfelismerés
használatához a lejátszáshoz,
mondja ki az "USB lejátszása",
"Előadó lejátszása", "Album
lejátszása", "Zeneszám lejátszása"
vagy "Műfaj lejátszása" utasítást.
Hangfelismerés 3 186

iPhone, iPod Touch és iPad
hibakeresés

Amikor egy iPhone, iPod touch vagy
iPad van csatlakoztatva USB vagy
Bluetooth kapcsolaton, akkor
előfordulhat, hogy a hang nem
hallható, amikor az iPod forrás van
kiválasztva a rádión. Ha telefonhívás
érkezik az iPod forrás hallgatása
közben és ezután nem hallható hang
az iPod forrásból, akkor menjen az
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airplay ikonra a készüléken és
válassza ki a dokkoló csatlakozót
vagy csatlakoztassa le, majd
csatlakoztassa újra a dokkoló
csatlakozót a készüléken.
Bizonyos funkciók eltérőek lehetnek a
készüléken található operációs
rendszer verziójától függően.

Okostelefon alkalmazások
használata
Stitcher internetrádió

A Stitcher SmartRadio™ egy
internetrádió szolgáltatás, amely hír,
sport és szórakoztató műsorok
hallgatását tesz lehetővé az
audiorendszeren. Személyre szabott
állomásokat állíthat össze vagy új
műsorokat fedezhet fel a Stitcher
előre beállított állomásain. Fiók
létrehozásához, töltse le az
alkalmazást a Play áruházból vagy
iTunes áruházból vagy menjen a
www.stitcher.com weboldalra.
Az alkalmazás működéséhez
internetkapcsolattal rendelkező
mobiltelefon vagy táblagép

szükséges. A személyes mobiltelefon
adatcsomag használatos. Győződjön
meg arról, hogy a legutolsó verzió van
telepítve a készülékre és a hangerő
fel van hangosítva.
A BlackBerry telefonok nem
támogatják ezt az alkalmazást.
A Stitcher telepítéséhez:
■ Internetkapcsolattal rendelkező
Android telefonon vagy
táblagépen, mejne a Play
áruházba, keresse meg a Stitcher
alkalmazást, és telepítse a
telefonra, ne az SD kártyára.
■ iPhone iPad vagy iPod touch
készülékek esetén, menjen az
iTunes áruházba, és keresse meg
a Stitcher alkalmazást.
A Stitcher elindítása
Csatlakoztassa iPhone, iPad vagy
iPod touch készülékét az USBcsatlakozóhoz vagy csatlakoztassa
Android készülékét Bluetooth
kapcsolaton.
USB-csatlakozó 3 151
Bluetooth 3 193

Az első használatkor, állítsa be az
állomásokat, mielőtt csatlakoztatná a
járműhöz. A Stitcher ikon elérhető
lesz a kezdőlapon és a forrás felugró
ablak megjelenik, ha a legfrissebb
alkalmazást telepítette a készüléken.
Az iPhone, iPod Touch vagy iPad
használata
1. Csatlakoztassa a készüléket az
USB-csatlakozóhoz. A telefon
képernyőjét fel kell oldani.
2. Az indításhoz, tegye az alábbiak
valamelyikét:
◆ Nyomja meg az alkalmazás
ikonját a készüléken.
◆ A kezdőlapon nyomja meg a
Stitcher parancsot.
◆ Nyomja meg a q/w gombot, és
mondja ki a "Stitcher" vagy
"Stitcher behangolása"
utasítást.
◆ Fogadjon el minden értesítést a
készülék képernyőjén.
3. Ha a Stitcher nem kezdi el a
lejátszást, válasszon ki egy
kategóriát, és utána egy állomást.

Külső eszközök
Miután a Stitcher elindult, nyomja
meg az SRCE vagy SRC gombot a
kormánykeréken a Stitcher
funkcióinak eléréséhez.
Ha semmi sem történik, amikor
megnyomja a Stitcher
képernyőgombot, akkor töltse le a
Stitcher alkalmazás legújabb
verzióját és próbálja újra.
A Stitcher mindig kiemelésre kerül a
kezdőlapon, amikor egy iPhone, iPad
vagy iPod touch van csatlakoztatva
az USB-csatlakozón keresztül. A
használathoz, jelentkezzen be
fiókjával.
Ha a Ell. az eszközt üzenet jelenik
meg, akkor a bejelentkező képernyő
megjelenhet az eszközön.
Ha a Kérjük, oldja fel a telef. vagy ind.
újra az alk. és prób. újra üzenet
jelenik meg, akkor a telefon
zárolódhat. Oldja fel a telefont, zárja
be az alkalmazást, majd indítsa újra
az alkalmazást és ellenőrizze, hogy
látható-e a kezdőképernyő a
telefonon/készüléken.

Android telefon használata
1. Párosítsa az Android telefont
Blluetooth használatával.
2. Az indításhoz, használja az alábbi
lehetőségek egyikét:
◆ Nyomja meg az alkalmazás
ikonját a készüléken.
◆ A kezdőlapon válassza a
Stitcher lehetőséget.
◆ Nyomja meg a q/w gombot, és
mondja ki a "Stitcher" vagy
"Stitcher behangolása"
utasítást.
3. Ha a Stitcher nem kezd szólni,
válasszon ki egy kategóriát, majd
egy állomást.
Miután a Stitcher elindult, nyomja
meg az SRCE vagy SRC gombot a
kormánykeréken a Stitcher
funkcióinak eléréséhez.
Ha semmi sem történik, amikor
megnyomja a Stitcher
képernyőgombot, akkor töltse le a
Stitcher alkalmazás legújabb
verzióját és próbálja újra.
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Ha a Ell. az eszközt üzenet jelenik
meg, akkor a bejelentkező képernyő
megjelenhet az eszközön.
Ha a Kérjük, oldja fel a telef. vagy ind.
újra az alk. és prób. újra üzenet
jelenik meg, akkor a telefonja
zárolódhat.
Oldja fel a telefont, zárja be az
alkalmazást, majd indítsa újra az
alkalmazást, hogy biztosítsa a
megfelelő kommunikációt.

Stitcher hibakeresés
Nem lehet csatlakoztatni a készüléket
a járműhöz
Ha az eszköz nem csatlakoztatható
az USB porthoz vagy Bluetoothon
keresztül:
1. Állítsa le a gépjárművet.
2. Nyissa ki, majd csukja be a
vezetőajtót, várjon körülbelül 30
másodpercet, és próbálja újra
csatlakoztatni a készüléket.
A telefonra telepített
akkumulátorkímélő és feladatkezelő
alkalmazások azt okozhatják, hogy a
Stitcher nem működik megfelelően.
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Külső eszközök

Távolítsa el az alkalmazásokat a
telefonról vagy távolítsa el a Stitchert
és a Bluetooth-ot a feladatlistából.
Nem lehet elindítani a Stitcher
alkalmazást
Ha a készülék nem tudja elindítani a
Stitcher alkalmazást:
■ Ellenőrizze, hogy a Stitcher
legújabb verziója van-e telepítve.
■ Ellenőrizze, hogy aktív fiókkal vane bejelentkezve a Stitcherre.
■ Android készülékek esetében,
ellenőrizze, hogy a készülék
párosítva van-e a járműhöz és a
Bluetooth ikon ki van-e emelve a
kijelzőn.
■ iPhone, iPod touch vagy iPad
készülékek esetében, ellenőrizze,
hogy az USB-kábel csatlakoztatva
van-e az USB-csatlakozóhoz, fel
van-e oldva a képernyő és láthatóe a kezdőlap.
Zárja be a Stitcher alkalmazást a
készüléken, és indítsa el újra. A
többfeladatos működésre képes
készülékeknél egy extra lépésre
van szükség a Stitcher alkalmazás

bezárásához. Lásd a mobiltelefon
gyártójának használati útmutatóját.
A hang elhallgatása
A Stitcher hangjának megszakadását
az alábbiak okozhatják:
■ Gyenge vagy megszűnt
adatkapcsolat.
■ A készüléket tölteni kell.
■ Az alkalmazást újra kell indítani.
■ A telefon és a rádió közötti
kapcsolat megszakadt.
■ Ha iPhone, iPod touch vagy iPad
van csatlakoztatva Bluetooth
kapcsolaton és a dokkoló
csatlakozóhoz, akkor menjen az
airplay ikonhoz a készüléken, és
válassza ki a dokkoló csatlakozót
vagy csatlakoztassa le, majd újra a
dokkoló csatlakozót a készüléken.
■ A hangerő túl alacsony. Hangosítsa
fel a hangerőt a készüléken.
Ha megszűnt a kapcsolat az
alkalmazás és az eszköz között, a
Kérjük, oldja fel a telef. vagy ind. újra

az alk. és prób. újra üzenet jelenik
meg. Nyomja meg az OK gombot az
újbóli próbálkozáshoz.
USB eszközök csatlakoztatása
3 151
Bluetooth eszközök párosítása
3 193
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Használat
Használja az előlap vagy a kezdőlap
NAV gombját a navigációs térkép
eléréséhez.
Nyomja meg újra a NAV gombot a
normál osztott és a teljes térkép
nézetek közötti váltáshoz.
Irányjelző

A kijelző bal oldali alsó részén
található Menü képernyőgombbal
léphet a navigációs menübe.

Érintőképernyő gombok

Az alábbi érintőgombok állnak
rendelkezésre:

Nyomja meg az Haladási irány jelző
elemet a térképnézet
megjelenítéséhez. Háromféle kijelző
beállítás létezik.
■ 2D észek fent: Az észak felfelé
nézet esetén a térképen a jármű
haladási irányától függetlenül
mindig az észak van felfelé.
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■ 2D előre fent: Azt az irányt mutatja,
amerre a gépjármű halad. Az
árnyékolt háromszög ikon mutatja
az északi irányt.
■ 3D előre fent: Ugyanaz mint a 2D
előre felfelé, de a térkép 3D-ben
jelenik meg.
Térkép módok

POI-k az út mentén
Nyomja meg az úti célhoz vezető
útvonal mentén vagy közelében
elhelyezkedő POI-k listájának
megjelenítéséhez. Válassza ki a
kívánt POI-t.
A térképnézetek váltásának másik
módja a térképmód ikon
megnyomása.

POI-k mutatása térképen

Közeli POI-k

Nyomja meg a térképnézetek
váltásához a navigáció funkció
használata közben. A rendszer
számos teljes és osztott nézetet
kínál. Bizonyos nézetek csak akkor
választhatók, amikor aktív a
célbairányítás.

Nyomja meg a kijelzőt a közeli POI-k
listájának megjelenítésének.
Válassza ki a kívánt POI-t.

Nyomja meg annak testre
szabásához, hogy melyik főbb POI
kategóriák jelenjenek meg a
térképen.
Útvonal ideje / úti cél váltása
Nyomja meg az érkezés / utazási idő
és útvonalpont / úti cél információk fő
térképképernyőn megjelenítésének
testre szabásához.

Navigáció
Pillanatnyi helyzetinformációk
Nyomja meg a jármű helyzetével
kapcsolatos részletes információkat
tartalmazó osztott képernyő
megjelenítéséhez. Ez a funkció a
kijelző aljának közepén található
járműinformációs fül megnyomásával
is elérhető. A helyzet a címjegyzékbe
menthető a Mentés gomb
megnyomásával az osztott
képernyőn.
Úti cél információk
Nyomja meg a következő
útvonalpontot / úti célt mutató osztott
térképképernyő megjelenítéséhez. A
helyzet a címjegyzékbe menthető a
Mentés gomb megnyomásával az
osztott képernyőn.

Alfanumerikus billentyűzet

Az ábécé betűi, jelek, írásjelek és
számok, ha rendelkezésre állnak, a
navigációs képernyőn agy
alfanumerikus vagy numerikus
billentyűzet formájában jelennek
meg. Ha adatokat kell bevinni,
megjelenik az alfanumerikus
billentyűzet.

QWERTY vagy ABCDEF: Nyomja
meg a QWERTY vagy ABCDEF
karakterkiosztású billentyűzetek
közötti váltáshoz.
Jelölések: Használja a szimbólumok
kiválasztásához.
Szóköz: Szóköz beviteléhez a
karakterek vagy egy név szavai
között.
Törlés: Nyomja meg egy tévesen
kiválasztott karakter törléséhez.

Térképek
Ez a fejezet a térkép adatbankjával
kapcsolatos alapvető információkat
tartalmazza.
A navigációs rendszer a belső flash
memóriában tárolt adatokat
használja.
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Részletes területek

Az úthálózat attribútumai a részletes
területek térképadatbázisában
találhatók. Az attribútumok olyan
információkat tartalmaznak, mint az
utcanevek, címek és kanyarodási
korlátozások. A részletes terület
tartalmazza az összes főútvonalat,
bekötő utat és belterületi utat. A
részletes terület olyan érdekes
pontokat (POI-k) tartalmaz, mint az
éttermek, repülőterek, bankok,
kórházak, rendőrőrsök,
töltőállomások,
turistalátványosságok és történelmi
emlékek. Előfordulhat, hogy a
térképadatbázis nem tartalmazza az
újonnan épített területek adatait vagy
a térképadatbázis javításait. A
navigációs rendszer teljes
célbairányítást biztosít a részletes
térképterületeken.

A térkép beállítása

A rendszer lehetővé teszi a térkép
nagyítási szintjének beállítását.
Vezetés közben a térkép
automatikusan az utazási irányban
mozog.
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A térkép skálái

egységekre való váltáshoz, lásd a
jármű használati útmutatójának
"Vezető információs központ (DIC)"
részét.
Görgetési funkciók

A térkép méretarányát kétféleképpen
lehet megváltoztatni:
■ A kicsinyítéshez, illetve a
nagyításhoz (Zoom-funkció)
forgassa el a MENU/SEL gombot
az óramutató járásával megegyező
vagy ellenkező irányba.
■ Nyomja meg a térképméretarány
+ vagy − gombot a térképképernyő
alsó sarkaiban a nagyítási szint
módosításához.
A térkép skála oszlop eltűnik, ha
néhány másodpercen belül nem
változtatja meg a zoom szintet.
A méretarány konfigurálható angol
vagy metrikus mértékegységekben.
Az angol egységekről a metrikus

■ A térkép görgetéséhez nyomja meg
bárhol a térkép képernyőt, ekkor
kijelzésre kerül a görgető ikon.
■ Érintse meg egy ponton a térképet,
hogy ez a pont kerüljön a térképen
a képernyő közepére.
■ Nyomja meg és tartsa nyomva a
képernyőt valamilyen irányban a
görgető szimbólumon kívül, hogy
az adott irányban görgesse a
térképet.

■ A görgetési sebesség magasabb,
ha a képernyő széléhez közelebb
teszi rá az ujját a térképre.
■ Nyomja meg az előlap NAV
gombját, hogy kilépjen a
térképgörgetési módból és
visszatérjen a térképen a jármű
pillanatnyi helyzetéhez.

Nyomja meg a térképképernyő
tetején látható körbe mutató nyilakat
a normál felső sávról (kezdőlap és
kedvencek) az audió információs
sávra váltáshoz.

Térképadat-frissítések

A járművel szállított térképadatok a
jármű gyártásakor rendelkezésre álló
legfrissebb elérhető adatokat
tartalmazzák. A térképadatok
rendszeresen frissülnek, ha a
térképinformációk változnak.

Navigáció
A navigációs rendszer működésével
vagy frissítésével kapcsolatos
bármely kérdésével forduljon
kereskedőjéhez.

Az adatbázis tartományának
magyarázata

Az adatbázis által átfogott tartomány
részletessége az adott területtől
függően változó lehet. Egyes
területek részletesebben vannak
meg, mint más területek. Ha ez
történik, ez nem jelenti azt, hogy a
rendszerben valamilyen probléma
lépett fel. A térképadatok frissítésekor
előfordulhat, hogy egyes területekhez
a korábbiaknál részletesebb adatok
állnak rendelkezésre.
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Egy köztes célpont a tervezett
útvonalhoz hozzáadott lehetséges
útmegszakítás.
Az úti célig becsült idő és távolság
jelenik meg.
A gépjármű jele a gépjármű aktuális
helyzetét és haladási irányát jelzi a
térképen.

A célpont jel az útvonal tervezése
utáni végleges célpontot jelzi.

Szimbólumok áttekintése
A térkép képernyőn a következők a
leggyakrabban megjelenő
szimbólumok.
Az útvonalpont szimbólum egy vagy
több beállított útvonalpontot jelöl.

Ha köztes célpontokat adtak hozzá a
jelenlegi útvonalhoz, valamennyi
köztes célpont mellett megjelenik a
célpont elérésének becsült ideje és
távolsága.
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Ez a jel jelzi, hogy a térkép az Észak
felfelé nézetben látható: Az észak
felfelé nézet esetén a térképen a
jármű haladási irányától függetlenül
mindig az észak van felfelé.
Válassza ki ezt a
képernyőszimbólumot a menetirány
felfelé vagy a 3D nézetre váltáshoz.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
térkép a menetirány felfelé nézetben
látható.

A menetirány felfelé nézet esetén a
térképen mindig a jármű haladási
iránya van a képernyő teteje felé. Az
árnyékolt háromszög az északi irányt
jelzi.
Nyomja be ezt a
képernyőszimbólumot a 3D módba
váltáshoz.
A 3D szimbólum ugyanaz, mint a
menetirány felfelé szimbólum, de a
térkép ekkor 3D-ben jelenik meg.

A Nincs GPS jel akkor jelenik meg, ha
nem vehető a globális
helymeghatározó rendszer (GPS)
műholdak jele.

Ez a szimbólum a térképképernyő
alján váltja a pillanatnyi térkép mód
képernyőt.

Ez a szimbólum jelzi a
térképképernyőn az útvonalon
érvényben lévő sebességkorlátozást.
A sebességkorlátozás a közlekedési
hatóságok vagy helyi hatóságok által
végzett módosítások vagy a régebbi
térképadatok miatt nem mindig
pontos. Mindig tartsa be az útvonalon
kitáblázott sebességkorlátozásokat.

Vezetés egy útvonalon
Sürgős manőver riasztás
A rendszer jelzi, ha a következő
manőver közel van.
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Úti cél

Cím bevitele

Ha a célbairányítás nem aktív, akkor
nyomja meg az Úticél
képernyőgombot a kezdőlapon, hogy
az úti cél bevitele képernyőre lépjen.
Egy útvonal tervezéséhez a
célpontok megadásával több
különböző opciót lehet kiválasztani.
Bizonyos úti cél beviteli elemek, mint
az Előző úticélok, Címjegyzék és
Otthon ki lehetnek szürkítve, ha
nincsenek előzőleg bevitt vagy
mentett úti célok.

Nyomja meg a Cím bevitele
képernyőgombot a cím beviteli
képernyő megjelenítéséhez. Adja
meg az útvonalat az ország-, város-,
utcanév, házszám és kereszteződés
bevitelével.
Ha nincs előzőleg bevitt ország,
akkor a város mező nem áll
rendelkezésre. Nyomja meg a
városnévtől jobbra lévő
képernyőgombot az ország
kiválasztásához.
Ha van előzőleg bevitt és
megjelenített ország, akkor nyomja
meg a városnévtől jobbra
elhelyezkedő képernyőgombot a
kiválasztott ország módosításához.

Vezetés autópályán.

Vezetés egy lakóterületi úton.
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A név kiválasztásának
megkönnyítésére a rendszer az
előzőleg bevitt jel után csak azokat a
betűket emeli ki, amelyek még szóba
jöhetnek.

Ország: Adjon meg egy országnevet.
Vár.: Adjon meg egy városnevet.
Utca: Adjon meg egy utcanevet.
Házszám: Adjon meg érvényes
házszámot.
Elágazás: Adjon meg egy olyan utca
nevét, amely keresztezi ezt az utcát.
Kezdés a városnév megadásával:
1. Adja meg a város nevét.
2. Adja meg az utcanevet. Használja
a Törlés képernyőgombot a

helytelenül bevitt karakterek
törléséhez.
Amikor már csak hat, vagy
kevesebb név áll rendelkezésre,
akkor megjelenik egy lista. Amikor
hatnál több lehetőség áll nyitva,
akkor egy számláló látható, amely
a rendelkezésre álló utcák számát
adja meg. A lista
megjelenítéséhez és az utca
kiválasztásához nyomja be a
lista képernyő gombot.
3. Adja meg a házszámot.
4. Nyomja meg bármikor a Kész
képernyőgombot és a rendszer
megpróbálja feloldani az úti célt a
bevitt adatok alapján, majd
megjeleníti azt a kijelzőn.

5. Nyomja be a Vezetés indítása
képernyő gombot, erre az útvonal
kiszámításra kerül.
Úti cél bevitele más országokban
Az úti cél címének módosításához az
egyik országról egy másikra, meg kell
változtatni az országot a navigációs
rendszerben.
A cím országának
megváltoztatásához:
1. Nyomja meg a Úticél
képernyőgombot a kezdőlapon.
2. Nyomja meg az Cím
képernyőgombot a cím beviteli
képernyő megjelenítéséhez.
3. Menjen az ország lehetőséghez
és válassza ki. Az ország bevitele
képernyő jelenik meg. Válassza ki
az ország sor lehetőséget. A
rendelkezésre álló országok
listája jelenik meg.
4. Válassza ki a kívánt országot.
5. Vigye be az országot.
A más országokban található úti célra
történő módosítás a hangfelismerés
használatával is végrehajtható.

Navigáció
Hangfelismerés 3 186
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Bevitel POI név szerint:

Érdekes helyek (POI)

Nyomja meg a Érdekes pontok
képernyőgombot az úti cél beviteli
képernyőn. Az útvonal tervezéséhez
számos lehetőség áll rendelkezésre.

A POI lista lehetővé teszi az úti cél
kategória, név vagy telefonszám
szerinti kiválasztását.

1. Válassza ki a Név menüpontot.
2. Ellenőrizze, hogy a megfelelő
ország és város van-e jelen, majd
válassza ki a Keresés
lehetőséget.
3. Adja meg a POI nevet.
4. Válasszon ki néhány karaktert
vagy adja meg a teljes nevet az
alfenumerikus billentyűzet
használatával.
5. Nyomja meg a List (lista)
képernyőgombot vagy, ha a lista
hat vagy kevesebb elemet
tartalmaz, akkor azonnal
megjelenik a POI-k listája.
6. Nyomja meg a kívánt POI-t.

7. Nyomja be a Vezetés indítása
képernyő gombot és az útvonal
kiszámításra kerül.

Előző úti célok

Válassza ki az úti célt az előző úti cél
listából. Az előzőleg bevitt célpontok
közül akár 15 célpontot is le lehet
hívni. Ha a lista megtelt, a legrégebbi
célpontok az új célpontok bevitelekor
automatikusan törlésre kerülnek.
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Címjegyzék

Ha nincs úti cél mentve a
címjegyzékben, akkor egy úti cél
mentéséhez:
1. A kezdőlapon nyomja meg a
Úticél parancsot.
2. Vigye be a címet a rendelkezésre
álló lehetőségek valamelyikével
(címbevitel, POI bevitel stb.).
3. Az úti cél megerősítése
képernyőn, válassza a Mentés
lehetőséget.
4. A rendszer megjeleníti a Név,
Szám, Ikon, és Kész
lehetőségeket. Nyomja meg a
Kész gombot az úti cél
mentéséhez.
5. A címjegyzék testre szabásához
válassza a Név, Szám, vagy Ikon
lehetőséget.

Ha egy úti cél már mentve van a
címjegyzékben, nyomja meg a Úticél
gombot a kezdőlapon a címjegyzék
képernyőgomb megjelenítéséhez.
Válasszon ki egy célpontot, ehhez
válasszon ki a címjegyzékben tárolt
címek közül egy címet.
1. Nyomja be a Címjegyzék
képernyő gombot. Ekkor
megjelenik a címjegyzék
címeinek listája.
2. Válassza ki a listából a célpontot.
3. Nyomja be a Vezetés indítása
képernyő gombot és az útvonal
kiszámításra kerül.
A címjegyzékbejegyzések
szerkesztéséhez:
1. Válasszon ki egy elemet a
címjegyzékből.
2. Az úti cél megerősítése
képernyőn, válassza a Szrk
lehetőséget.

3. A rendszer megjeleníti a Név,
Szám, Ikon, és Törlés
lehetőségeket. Nyomja meg a
Törlés gombot az úti cél
törléséhez a címjegyzékből.
4. A címjegyzék testre szabásához
válassza a Név, Szám, vagy Ikon
lehetőséget.

Szélességi / hosszúsági
koordináták

Válasszon ki egy úti célt a szélességi
és hosszúsági koordináták alapján.
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A hely koordinátáinak szélesség és
hosszúság szerinti beviteléhez:
1. A kezdőlapon nyomja meg a
Úticél parancsot. Nyomja meg a
Szélesség Hosszúság
képernyőgombot a fenti képernyő
megjelenítéséhez.
2. Válassza a Szélesség vagy
Hosszúság lehetőséget a
módosításhoz. Vigye be a
koordinátákat fokban, percben és
másodpercben. Ezután nyomja
meg a Kész gombot a mentéshez
és a kilépéshez.
3. Nyomja meg a Keresés
képernyőgombot, ha az adatok
helyesek.
4. Nyomja be a Vezetés indítása
képernyő gombot. Az útvonal
ekkor kiszámításra kerül.

Kedvenc útvonalak

Kedvenc útvonal hozzáadása:
1. Nyomja meg az Úticél gombot a
Kedvenc útvonalak
képernyőgomb
megjelenítéséhez.
2. A Új kedvenc útvonal kijelzéséhez
nyomja meg a Kedvenc útvonal
képernyő gombot.
3. Válassza a Új kedvenc útvonal
lehetőséget és adjon meg egy
kedvenc útvonal nevet.
4. Nyomja meg az OK gombot, és a
kijelző visszatér a kedvenc
útvonalak listájához.
5. Válassza ki a kedvenc útvonalat
és adjon hozzá útvonalpontot az
úti cél beviteli módok
valamelyikével, például cím
bevitele, POI bevitele stb.
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Kedvenc útvonal kiválasztása:
1. Nyomja meg az Úticél gombot a
Kedvenc útvonalak
képernyőgomb
megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a Kedvenc
útvonalak képernyőgombot a
rendelkezésre álló kedvenc
útvonalak listájának
megjelenítéséhez.
3. Görgessen és válasszon ki egy
kedvenc útvonalat.
4. Nyomja be a Vezetés indítása
képernyő gombot. Az útvonal
ekkor kiszámításra kerül.
Kedvenc útvonal törlése:
1. Nyomja meg az Úticél gombot a
Kedvenc útvonalak
képernyőgomb
megjelenítéséhez. Nyomja meg
ezt a gombot a rendelkezésre álló
kedvenc útvonalak listájának
megjelenítéséhez.
2. Görgessen és válassza ki a
törlendő útvonalat.
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3. Nyomja meg Szrk.
4. Nyomja meg Kedvenc útvonal
törlése.
Az útvonal nevének módosítása:
1. Nyomja meg az Úticél gombot a
Kedvenc útvonalak
képernyőgomb
megjelenítéséhez. Nyomja meg
ezt a gombot a rendelkezésre álló
kedvenc útvonalak listájának
megjelenítéséhez.
2. Nyomja be a Szrk képernyő
gombot.
3. Válassza ki a Név szerkesztése
menüpontot.
4. A billentyűzet használatával adjon
meg egy nevet.
5. Nyomja be a Kész képernyő
gombot. Az új név jelenik meg a
kedvenc útvonalak menüben.

Otthon

Választás térképről

Ha nincs meghatározva otthoni úti
cél, akkor mentsen egy úti célt a
Úticél gomb megnyomásával. Vigyen
be egy úti célt a rendelkezésre álló
beviteli lehetőségek valamelyikével
(címbevitel, POI bevitel stb.).
Válassza ki a Save as Home (mentés
otthonként) lehetőséget az úti cél
jóváhagyó képernyőn.
Ha egy úti cél már mentve van otthoni
címként, akkor nyomja meg az Úticél
gombot az Otthon képernyőgomb
megjelenítéséhez. Nyomja meg ezt a
gombot a célbairányítás indításához.

■ Nyomja meg az Úticél gombot a
Választás térképr. képernyőgomb
megjelenítéséhez. Nyomja meg ezt
a gombot a térkép képernyő
megjelenítéséhez egy görgető
szimbólummal a térkép közepén.
■ Nyomja meg a Nagyítás +/
Kicsinyítés - gombot a képernyőn,
és nyomja meg a térképet a
kiválasztandó úti cél
meghatározásához. A gyors
görgetés bekapcsolásához nyomja
rá és tartsa rányomva az egyik ujját
a térképre.
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■ Nyomja meg a Mehet gombot a
képernyő alján az úti cél
megerősítő képernyő
megjelenítéséhez.
■ Nyomja be a Vezetés indítása
képernyő gombot. Az útvonal ekkor
kiszámításra kerül.

Az útikalauz POI beviteli lista
lehetővé teszi egy úti cél keresését
kategória vagy név szerint.

Bevitel POI kategória szerint

Útikalauz

Nyomja meg a Útikönyv
képernyőgombot az úti cél beviteli
képernyőn. Az útvonal tervezéséhez
számos lehetőség áll rendelkezésre.
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3. Válassza ki a lehetőségek
valamelyikét, például Közelben.
4. Válasszon kategóriát a POI
választó menüben, hogy a POI
listához jusson.
1. Válassza ki a Kategória
lehetőséget a POI lista menüben,
hogy a POI választó képernyőhöz
jusson.
2. Vigye be az információkat először
a hely elem kiválasztásával, hogy
a hely menühöz jusson.
5. Válassza ki a lehetőségek
valamelyikét, például Összes
POI.
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6. Válassza ki a Rendezési
módszer lehetőséget a POI
választó menüben, hogy a
keresési sorrend menühöz
jusson. Válassza ki a
rendelkezésre álló két lehetőség
valamelyikét. Ezek a következő
opciók: Távolság szerint vagy
Név szerint.
7. Válassza ki a Keresés
menüpontot.
8. Válassza ki a kívánt POI-t.

3. Adja meg a POI nevet.
4. Válasszon ki néhány karaktert
vagy adja meg a teljes nevet az
alfenumerikus billentyűzet
használatával.
5. Válassza a Kész
képernyőgombot vagy, ha a lista
hat vagy kevesebb elemet
tartalmaz, akkor azonnal
megjelenik a POI-k listája.
6. Nyomja meg a kívánt POI-t.

Bevitel POI név szerint:

1. Válassza ki a Név menüpontot.
2. Ellenőrizze, hogy a megfelelő
ország, állam/tartomány és város
van-e jelen, majd válassza ki a
Keresés lehetőséget.

Az útikalauz POI bizonyos részletes
információkkal rendelkezik a
választott lehetőségről. Ezek az
információk az alábbiakat foglalhatják
magukban:
■ rövid leírás
■ cím

■ szám
■ nyitva tartás
■ ár
■ weboldal.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyekről
vagy országokról nem állnak
rendelkezésre fényképek.

Úti cél megerősítése

Az úti cél megerősítése képernyőn
több lehetőség is rendelkezésre áll:
Vezetés indítása: Nyomja meg a
megjelenített úti célhoz történő
útvonalszámítás indításához.
Mutatás térképen: Nyomja meg ezt a
gombot a térkép képernyő
megjelenítéséhez az úti céllal a
térkép közepén.
Útvonal opciók: Nyomja meg az
útvonal opciók módosításához. Lásd
a következő útvonal opciókat.
Hívás: Nyomja meg a megjelenített
telefonszám hívásának
kezdeményezéséhez, ha elérhető a
telefon képessége.
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Mentés otthonként: Nyomja meg a
megjelenő úti cél otthonként történő
mentéséhez. Az otthon az úti célok
listájának elején jelenik meg a
címjegyzékben.
Mentés / Szrk: Nyomja meg a
megjelenített úti célnak a
címjegyzékbe mentéséhez. Ha a
megjelenített úti cél már tárolva van a
címjegyzékben, akkor a szerkesztés
jelenik meg menüelemként.
Útvonalopciók

Nyomja meg a különböző útvonal
opciók megjelenítéséhez.
Alternatív útvonalak: Ha
engedélyezve van, akkor a rendszer
egy további képernyőt jelenít meg a
Vezetés indítása lehetőség

kiválasztását követően. Válassza a
Leggyors., Legrövid., vagy Eco
kiszámítású útvonalat mielőtt a
Mehet lehetőséget választaná.
Leggyors.: Ez a leggyorsabb
útvonalat számítja ki.
Legrövid.: Ez a legrövidebb útvonalat
számítja ki.
Eco: Ez a leginkább üzemanyaggazdaságos útvonalat választja ki a
sebesség és a távolság alapján.
Az útvonal opciók menü alatt olyan
beállítások találhatók, amelyek
alapértelmezetten mind
engedélyezve vannak.
Ezt az egyes beállítások melletti
jelölés jelzi. Az összes beállítás
használatban van az útvonal
kiszámításakor. Ha a beállítások
bármelyikének jelölését eltávolítja,
akkor az útvonal ezek nélkül kerül
kiszámításra.
Főútvonalak használata: Távolítsa el
a jelölést a főútvonalak
elkerüléséhez.
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Fizetős utak használata: Távolítsa el
a jelölést a fizetős utak
elkerüléséhez.
Kompok használata: Távolítsa el a
jelölést a kompok elkerüléséhez.
Alagutak használata: Távolítsa el a
jelölést az alagutak elkerüléséhez.
Időkorlátolt használata: Távolítsa el a
jelölést az időkorlátos utak
elkerüléséhez.
Autóvonat használata: Távolítsa el a
jelölést az autóvonatok
elkerüléséhez.

Menü a célbairányítás aktív
állapotában
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A célpont bevitele után rendelkezésre
áll néhány funkció. Az útvonal menü
képernyő eléréséhez nyomja meg a
Úticél képernyőgombot.

Irányváltási lista

Célbairányítás törlése
Nyomja meg a Célbairányítás
megszakítása lehetőséget a jelenlegi
útvonal törléséhez.
Úti célok listája

Válassza az Úticél lista lehetőséget
az útvonalpontok rendezésének
lehetőségeihez.

Válassza az Irányváltoztatási lista
lehetőséget a teljes útvonal
manővereinek listájához. Nyomja
meg az Elkerülés képernyőgombot az
irányváltási manőverek egyike
mellett, hogy elkerüljön egyes
útszakaszokat. Legfeljebb nyolc
elkerülendő útszakasz megengedett.
Elkerülési lista
Válassza az Elkerülési lista
lehetőséget az elkerülendő
útszakaszok listájának
megjelenítéséhez az egyes
elkerülendő elemek eltávolításának
lehetőségével.

Hangutasítás
Válassza a Hangos bejelentés
lehetőséget a navigációs
hangutasítások kikapcsolásához
vagy kezeléséhez.
Kerülő
Nyomja meg a Terelőút gombot az
útvonal kerülőút lehetőségeinek
megjelenítéséhez. Válassza a teljes
útvonal vagy egy adott távolság
megkerüléséhez.
Útvonalopciók
Ez a funkció az úti cél megerősítő
menüből és az úti cél menüből érhető
el, amikor a célbairányítás aktív. Lásd
a fejezet korábbi úti cél megerősítése
részét.
Útpontok
Legfeljebb három útvonalpont adható
az aktuális útvonalhoz. A köztes
célpontokat rendezni (mozgatni) és
törölni lehet.
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2. Nyomja meg Útvonalpont törl..

Egy köztes célpont hozzáadása:
1. Az útvonalpontok listája menüből,
nyomja meg az
Útvonalp.hozzáa. gombot.
2. A célpontok hozzáadására
használható bármely módszerrel
adja meg a köztes célpontot. A
rendszer kiszámítja és kiemeli az
útvonalat és az útvonalat el lehet
indítani.
3. Több útvonalpont
hozzáadásához, nyomja meg az
Útvonalp.hozzáa. gombot, hogy a
kívánt sorrendben az útvonalhoz
adja az útvonalpontot.
Egy köztes célpont törlése:
1. Az útvonal menüben nyomja meg
a Úticél lista gombot.

3. Válassza ki a törölni kívánt
útvonalpontokat. Nyomja be a
Törlés képernyő gombot.
Az útvonalpontok rendezése funkció
lehetővé teszi az úti célok listájának
újrarendezését.
Egy útvonalpont rendezéséhez:
1. Az útvonal menüben nyomja meg
a Úticél lista gombot.
2. Nyomja meg Útvonalpontok
rendezése.
3. Válassza ki a mozgatni kívánt
útvonalpontot.
4. Válassza ki azt a helyet, ahova az
útvonalpontot mozgatni szeretné.
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Az egyedi útvonalpontok egyenkénti
törlése helyett, választhatja az
Összes Útvonalpont törlése
lehetőséget az összes útvonalpont
egyszerre történő törléséhez.
Egy úti cél lista kedvenc útvonalként
mentéséhez, válassza a Mentés
kedvencként lehetőséget.

Konfigurálás menü
A konfigurálás menü a funkciók és az
olyan beállítások, mint például a
hang, rádió, navigáció, kijelző vagy
idő beállításaira szolgál.

1. Nyomja meg a Konfig.
képernyőgombot a kezdőlapon
vagy nyomja meg a CONFIG
gombot az előlapon.
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Idő és dátum beállítások

2. Nyomja a görgetősávot, amíg
meg nem jelenik a kívánt
lehetőség. Válassza ki a
megváltoztatni kívánt
beállításokat. A legtöbb
járműbeállítás módosításához,
lásd a tulajdonosi útmutatót.

Nyelvek

A menüpontokhoz lépéshez, nyomja
meg a Konfig. gombot a kezdőlapon
vagy a CONFIG gombot az előlapon.
A rendelkezésre álló menüpontokon
való végighaladáshoz forgassa el a
MENU/SEL gombot vagy érintse meg
a görgetősávot. Nyomja meg a
MENU/SEL gombot vagy nyomja
meg a Nyelvek gombot a nyelvek
megjelenítéséhez. Válassza ki a
kívánt nyelvet.

12 órás / 24 órás formátum: Nyomja
meg a 12 Óra képernyőgombot a
szabványos idő kijelzéséhez; nyomja
meg a 24 Óra képernyőgombot a
katonai idő kijelzéséhez.
Nyomja meg a Vissza
képernyőgombot a beállítások
mentéséhez.

Rádió beállítások

Nyomja meg a Idő és dátum
képernyőgombot az idő és dátum
menü megjelenítéséhez.
Automatikus órafrissítés: Ha
engedélyezve van, akkor a funkció
automatikusan frissíti az időt.
Idő beállítása: Nyomja meg a + vagy
− gombot az órán kijelzett óra és perc
érték növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
Dátum beállítása: Nyomja meg a +
vagy − gombot a nap növeléséhez
vagy csökkentéséhez.

A menüpontokhoz lépéshez, nyomja
meg a Konfig. gombot a kezdőlapon
vagy a CONFIG gombot az előlapon.
A rendelkezésre álló menüpontokon
való végighaladáshoz, forgassa a
MENU/SEL gombot vagy nyomja
meg a görgetősávot. A Rádió
beállítások menüjének
megnyitásához nyomja meg a
MENU/SEL gombot vagy a Rádióbeállítások gombot. Nyomja meg ezt
a funkciót a kijelzésre kerülő
rádióinformációk, az előre beállított
oldalak és az automatikus hangerőszabályozás beállításához.
A rádió-beállítások az alábbiak:
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Automatikus hangerő: A hangerőnek
a nem kívánatos háttérzajok (változó
útfelületek, vezetési sebességek
vagy nyitott ablakok miatt) hatásának
minimálisra való csökkentésére
szolgáló automatikus
szabályozásához válassza ki a Ki,
Alacsony, Közepes vagy Magas
érzékenységet. Ez a jellemző a
legjobban alacsony hangerő esetén
működik, amikor a háttérzaj tipikus
esetben hangosabb, mint a rendszer
hangereje.
Gracenote options (Gracenote
lehetőségek): Nyomja meg a
hangfelismerés és a
médiacsoportosítások javításához
használt normalizálás
engedélyezéséhez/tiltásához.
CD-lejátszó 3 145, USB 3 149, külső
eszközök 3 148, Bluetooth zene
3 155
Max. kezdő hangerő: Nyomja meg a
maximális bekapcsolási hangerő
beállításához, amely akkor is
alkalmazásra kerül, ha a rádió utolsó
kikapcsolásakor egy magasabb
hangerő volt beállítva.

Kedvenc oldalak száma: Nyomja meg
a megjelenítendő FAV oldalak
számának beállításához.
Szoftververzió információk: Nyomja
meg a rendszer és a szoftverfrissítési
adatok megjelenítéséhez, ha
elérhető:
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Hangutasítás

Telefon beállítások

Telefon 3 193

Navigációs beállítások
(felszereltségfüggő)

A konfigurálás menü segítségével a
navigációs rendszer különböző
beállításaihoz lehet hozzáférni.
Egyes menüpontok csak azután
állnak rendelkezésre, miután egy
útvonal tervezése befejeződött.

A hangüzenet menü lehetővé teszi a
hangüzenet funkciók beállítását.
Navigációs hangos bejelentések:
Jelölje be a navigációs hangüzenetek
bekapcsolásához. Jelölje be a
navigációs hangüzenetek
kikapcsolásához, miközben egy
tervezett útvonalon halad.
Navigációs hangerő: Válassza ki a
navigációs utasítások hangerejének
beállításához.
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Mentett úti célok törlése

Célbairányítási riasztások

Kijelző beállításai

Nyomja meg az összes mentett úti cél
törléséhez. Egy mentett úti célok
almenü nyílik meg. Nyomja meg a
kívánt lehetőséget a törléshez, majd
nyomja meg az alsó törlés elemet a
folytatáshoz. Egy megerősítő
képernyő jelenik meg, a törlés vagy
mégse lehetőségekkel.

Nyomja meg a térképen vagy a
főképernyőkön, például az audio,
telefon stb. megjelenő felugró ablak
engedélyezéséhez. Egy jelölés
jelenik meg a célbairányítási
üzemmód bekapcsolt állapotát
jelölve.

A következő menüpontok
kerülhetnek kijelzésre:
Kezdőlap menü: Nyomja meg a
kezdőlap első oldalának személyre
szabásához.
Tolatókamera opciók: Nyomja meg a
tolatókamera lehetőségeinek
beállításához.
Kijelző ki: Nyomja meg a kijelző
kikapcsolásához. A kijelző bármely
rádió gomb vagy a kijelző
megnyomására bekapcsol
(felszereltségfüggő).
Térképbeállítások: Nyomja meg az
almenübe lépéshez az automatikus
nagyítás megváltoztatásához, a
sebességkorlátozások

Jármű beállítások

Lásd a tulajdonosi útmutató "A jármű
személyre szabása" részét.

Navigáció
megjelenítésének
engedélyezéséhez a térképen és a
térképkijelző beállításainak
módosításához.
Térképkijelző: Nyomja be a képernyő
háttérszínének megváltoztatására.
■ Az automatikus beállítás esetén a
képernyő háttérvilágítása a külső
világítás erősségétől függően
automatikusan kerül beállításra.
■ A nappali beállítás erősíti a térkép
háttérvilágítását.
■ A nappali beállítás sötétíti a térkép
háttérvilágítását.
A kijelző általános fényerejének
megváltoztatásához, használja a
jármű műszerfalának fényerőszabályozó kezelőszervét.

Globális helymeghatározó
rendszer
A rendszer a gépjármű helyzetét a
műholdak által sugárzott jelek, a
gépjármű különböző saját jelei és a
térkép adatok alapján határozza meg.

Időről időre más zavaró hatások,
például a műhold helyzete és
állapota, az úthálózat sajátosságai, a
jármű állapota és/vagy egyéb
körülmények is kihatással lehetnek a
navigációs rendszer
helymeghatározásának
pontosságára.
A GPS a gépjármű aktuális helyzetét
a GPS-műholdak által sugárzott jelek
segítségével jelzi. Ha a gépjármű
nem kap jeleket a műholdaktól, a
térkép képernyőn megjelenik egy
megfelelő jel.
A navigációs szimbólumok 3 167
Lehetséges, hogy a rendszer nem áll
rendelkezésre, vagy zavarok
léphetnek fel, ha fennáll az alábbi
állapotok valamelyike:
■ A jeleket magas épületek, fák,
nagyobb tehergépkocsik, vagy egy
alagút leárnyékolják.
■ A műholdak javítás vagy
továbbfejlesztés alatt állnak.
Ha a GPS nem működik megfelelően,
további tájékoztatásért:
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Gépjármű
helymeghatározás
A jármű helyzetét a rendszer időnként
pontatlanul határozza meg a
térképen. Ennek az alábbi okai
lehetnek:
■ Az úthálózatot megváltoztatták.
■ A jármű csúszós útfelületeken,
például homokon, kavicson vagy
havon halad.
■ A jármű kanyargós utakon vagy
hosszú egyenes utakon halad.
■ A gépjármű egy magas épülethez
vagy egy nagyobb gépjárműhöz
közeledik.
■ Az utcák egy autópályával
párhuzamosan haladnak.
■ A gépjárművet egy szállító
gépjárművön vagy egy kompon
szállították.
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■ Az aktuális kalibráció helytelenül
van beállítva.
■ A jármű nagy sebességgel halad.
■ A jármű többször változtat irányt
vagy egy parkolóban egy
forgatóasztalon áll.
■ A gépjármű egy parkolóba megy
be, vagy onnan jün ki, vagy egy
fedett parkolóban van.
■ A GPS jel nem kerül vételre.
■ A gépjárműre egy tetőtartót
szereltek.
■ Hóláncok vannak felszerelve.
■ A gumiabroncsokat kicserélték
vagy kopottak.
■ A gumiabroncsok nyomása
helytelen.
■ A térkép adatainak aktualizálása
után ez a navigációs rendszer első
használata.
■ A 12 Voltos akkumulátor több
napra le volt választva.
■ A gépjármű egy közlekedési
dugóban van, ahol lassan halad
előre, illetve többször egymás után
elindul és leáll.

Problémák az útvonal
vezetéssel
A következő esetek fellépésekor nem
megfelelő útvonal vezetésre kerülhet
sor:
■ Nem fordult be a gépjárművel a
megadott útra.
■ Lehet, hogy az útvonal vezetés a
következő jobb vagy bal
fordulathoz nem áll rendelkezésre,
ha az automatikus újratervezést
használja.
■ Az útvonal automatikus
újratervezés esetén nem feltétlenül
kerül megváltoztatásra.
■ Egy kereszteződésnél való
befordulás esetén nincs útvonal
vezetés.
■ Esetenként egyes helyek többféle
néven kerülhetnek bejelentésre.
■ Ha nagy sebességgel halad, az
automatikus újratervezés
hosszabb időt vehet igénybe.
■ Az automatikus újratervezés egy
olyan útvonalat is kijelezhet,
amelyen visszatér a gépjárművel

egy eredetileg beállított köztes
célponthoz, ha úgy halad egy
célponthoz, hogy egy beállított
köztes célponton nem halad át.
■ Az adott útra egy szezonális vagy
más korlátozás miatt tilos járművel
behajtani.
■ Bizonyos útvonalakra nem lehet
kikeresni.
■ Lehet, hogy a célponthoz vezető
útvonal nem kerül kijelzésre, ha új
utak vannak, ha az utakat az utóbbi
időben áthelyezték, vagy ha egyes
utak nincsenek meg a térkép adatai
között.
Térképek 3 165
Ha újra szeretné kalibrálni a jármű
helyzetét a térképen, akkor állítsa le
kettő - öt percre a járművet járó
motorral, amíg a jármű helyzete
frissítésre nem kerül. Ügyeljen arra,
hogy a járművel biztonságos helyen
álljon meg, ahonnan tiszta rálátás
nyílik az égboltra és nagy
akadályoktól távol van.
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Navigációs rendszer
szolgáltatás
Ha a navigációs rendszernek
szervizre van szüksége, és az itt
felsorolt lépéseket végrehajtotta, de
még továbbra is fennállnak a
problémák, forduljon segítségért a
kereskedőhöz.
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Hangfelismerés
A hangfelismerés lehetővé teszi az
infotainment rendszer funkcióinak
kéz nélküli használatát.
A hangfelismerés akkor használható,
amikor a rádió be van kapcsolva vagy
a fenntartott tartozék-tápellátás
(RAP) aktív. Lásd "Fenntartott
tartozék-tápellátás (RAP)" a
tulajdonosi útmutatóban. A rendszer
fenntart egy bizonyos minimális
hangerő szintet.

A hangfelismerés használata
1. Nyomja meg a kormánykerék q/
w gombját. Az audiorendszer
elnémul. Egy hangüzenet
hallható, "Kérem, mondjon egy
utasítást." Várjon, amíg a
hangjelzés meg nem szólal,
mielőtt beszélne.
Ha nincs hangjelzés, akkor
ellenőrizze, hogy fel van-e
hangosítva a hangerő.
Amíg a hangfelismerés aktív,
addig a rendszer a w szimbólumot

jeleníti meg a képernyő jobb oldali
felső részén.
2. Mondja ki világosan az ezen
fejezetben lejjebb felsorolt
hangutasítások egyikét.
Nyomja meg kétszer a kormánykerék
q/w gombját a hangüzenetek
kihagyásához.

A hangfelismerés visszavonása
1. Nyomja meg, és engedje el a
kormánykerék x/n gombját az
utasítás visszavonásához, ha a
rendszer válasza nem felel meg a
hangutasításnak vagy mondja ki a
"Viszlát" vagy "Mégse"
utasításokat.
2. A rendszer válasza, "Viszlát".

Jó tanácsok az utasítások
bemondásához

■ Ha többféle utasítás áll
rendelkezésre, akkor használja az
Önnek legmegfelelőbbet.
■ A zárójelben található szavak
opcionálisak. Például az "FM
behangolása (frekvencia)" utasítás
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■

■
■

■

■

esetén, az "FM behangolása 87,7"
vagy "FM behangolása" utasítások
is érvényesek.
Egy utasítás felismerésekor a
rendszer végrehajtja a funkciót
vagy kéri a választás
megerősítését.
Amikor a rendszer nem ismeri fel az
utasítást, akkor az "Elnézést"
hangüzenetet mondja.
Ha nehézségeket tapasztal a
rendszer utasítás-felismerésével
kapcsolatban, akkor ellenőrizze,
hogy az utasítás helyes-e. Próbálja
tisztán kimondani az utasítást, vagy
várjon egy kis ideig a hangjelzést
követően.
A háttérzajok, például a nagy
fordulatszámon működő
klímaventilátor, a nyitott ablakok és
a nagyon hangps külső zajok, az
ablakok bezárt állapotában is,
érthetetlenné tehetik a
hangutasításokat.
A rendszer különböző nyelveken,
például angolul, kanadai-franciául
és spanyolul képes az utasítások

felismerésére. A rendszer csak a
kiválasztott nyelven kiadott
utasításokat ismer fel.
■ Ha egy hangfelismeréses során
növelni, vagy csökkenteni akarja a
hangerőt, forgassa a rádió
hangerő-szabályozó gombját, vagy
nyomja meg a kormánykeréken
található hangerő gombok
valamelyikét. Ha a hangerőt egy
hangfelismeréses munkamenet
során szabályozza, akkor a
képernyőn megjelenik egy hangerő
sáv, amelyen látható a hangerő
szintjének változása. Ez a
célbairányítási utasítások
hangerejét is megváltoztatja.
■ A navigációs utasítások
használatakor, hagyjon időt a cím
megismerésére. A hosszú
szünetek a cím megadásakor azt
eredményezhetik, hogy a rendszer
nem ismeri fel a címet vagy a
szándékolttól eltérő helyre végzi el
az út tervezését.
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■ Amikor a cím házszám részét adja
meg, akkor a rendszer a digitális
formátumot vagy szöveget is
felismer. Például mondhatja, hogy
"3-0-0-0-1" vagy "háromezeregy".
■ Ha a rendszer több próbálkozást
követően is egy másik országban
ad meg egy úti célt, akkor mondja
az "Ország váltása" utasítást és
mondja ki a kívánt országot. Ha egy
másik országban lévő úti célt
szeretne megadni, akkor először
módosítani kell az országot a
rendszerben.

Hangfelismeréses utasítások

A következő lista az infotainment
rendszerhez használható valamennyi
hangutasítást és azok rövid leírását
tartalmazza. Az utasításokban az
opcionális szavak zárójelben
láthatók. A hangutasítások
használatához, lásd a korábbi
utasításokat.
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Rádió utasítások
AM hangolás, FM hangolás,
Hangolás Stitcher: Utasítja a
rendszert, hogy menjen az adott
hullámsávhoz és az utolsó behangolt
állomáshoz.
AM hangolás … (frekvencia), FM
hangolás … (frekvencia): Utasítja a
rendszert, hogy menjen az adott
állomáshoz.
Helyeslés: Utasítja a rendszert, hogy
adjon az aktuális zeneszámnak egy
hüvelykujj fel értékelést a
Stitcherben.
Elítélés: Utasítja a rendszert, hogy
adjon az aktuális zeneszámnak egy
hüvelykujj le értékelést a Stitcherben.
Saját média utasítások
CD, AUX, USB, vagy Bluetooth:
Utasítja a rendszert, hogy forrást
váltson.
[Play] C D: Utasítja a rendszert egy
CD-lemez lejátszására. Például,
mondja "CD lejátszása".

Az alábbi utasítások csak USB, iPod
és iPhone forrásokra vonatkoznak.
Ezek csak az eszköz indexelését
követően állnak rendelkezésre.
Play artist (előadó neve): Utasítja a
rendszert egy adott előadó
zeneszámainak lejátszására.
Például, mondja "Előadó lejátszása
<előadó neve>".
Play album (album cím): Utasítja a
rendszert egy adott album
lejátszására.
Play song (zeneszám címe): Utasítja
a rendszert egy adott zeneszám
lejátszására.
Play genre (műfaj neve): Utasítja a
rendszert egy adott műfajba tartozó
zeneszámok lejátszására.
Search artist … (előadó neve):
Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott előadó
összes zeneszámának listáját.
Például, mondja "Előadó keresése
<előadó neve>".
Search composer … (szerző neve):
Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott szerző összes

zeneszámának listáját. Például,
mondja "Szerző keresése <szerző
neve>".
Search album … (album neve):
Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott album összes
zeneszámának listáját. Például,
mondja "Album keresése <album
címe>".
Search genre … (műfaj neve):
Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott műfaj összes
zeneszámának listáját. Például,
mondja "Műfaj keresése <műfaj
neve>".
Search folder … (könyvtár neve):
Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott könyvtár
összes zeneszámának listáját.
Például, mondja "Könyvtár keresése
<könyvtár neve>".
Search play list … (lejátszási lista
neve): Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott lejátszási lista
összes zeneszámának listáját.
Például, mondja "Lejátszási lista
keresése <lejátszási lista neve>".
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Search audio book … (hangoskönyv
neve): Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott hangoskönyv
összes felvételének listáját. Például,
mondja "Hangoskönyv keresése
<hangoskönyv címe>".
Search podcast … (podcast neve):
Utasítja a rendszert, hogy
megmutassa egy adott podcast
összes felvételének listáját. Például,
mondja "Podcast keresése <podcast
neve>".
Játsszon hasonlókat...: Utasítja a
rendszert, hogy hozzon létre egy
lejátszási listát a pillanatnyilag
játszotthoz hasonló felvételekből.
Navigációs utasítások
(felszereltségfüggő)
A navigációs hangfelismerés
aktiválásához:
1. Nyomja meg a kormánykerék q/
w gombját. Az audiorendszer
elnémul. Egy hangüzenet azt
mondja, "Kérem, mondjon ki egy
utasítást.". Várjon a hengjelzés
megszólalásáig, mielőtt beszélne.

Ha nincs hangjelzés, akkor
ellenőrizze, hogy fel van-e
hangosítva a hangerő.
Amíg a hangfelismerés aktív,
addig a rendszer a w szimbólumot
jeleníti meg a képernyő jobb oldali
felső részén.
2. Mondja ki tisztán, "Navigáció".
3. Mondja ki világosan az ebben a
részben felsorolt hangutasítások
valamelyikét.
Az alábbi utasítások csak a navigáció
utasítás kiadását követően
használhatók.
Change Country: Megváltoztatja az
eredeti országot egy úti cél
beviteléhez az adott régióból.
Navi | Navigation | Destination:
Lehetővé teszi egy cím egyszerre
történő bevitelét. A rendszer felismeri
a címet, ha a egyszerre mondja ki
vagy kimond egy városközpontot.
Irányított cím: Lehetővé teszi a cím
lépésenkénti bevitelét. A formátum
ország, város, utca, majd házszám.

189

Kereszteződés: Lehetővé teszi egy
kereszteződés úti célként történő
bevitelét. A formátum ország, város,
utca, majd kereszteződés.
Telefonkönyv: Amikor telefon van
párosítva a rendszerhez, amely
tartalmazza a partnerek cím adatait,
a partnerhez rendelt címre végezhető
útvonaltervezés. Ha a rendszer nem
képes feloldani a címet, akkor
hibaüzenet jelenik meg.
Kezdőlap: Az otthonként mentett
címre történő célbairányítás
indítására utasítja a rendszert.
POI | (Place | Point) of Interest:
Lehetővé teszi egy érdekes pont
(POI) meghatározását úti célként.
Ismerkedjen meg a POI kategóriákkal
és alkategóriákkal a rendszerben az
Úticél megnyomásával a kezdőlapon
vagy a DEST gomb megnyomásával
az előlapon, majd válassza az
Érdekes pontok lehetőséget. A POI
utasítások az útvonal mentén és az
úti cél környékén akkor elérhetők, ha
aktív a célbairányítás.
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Útvonalp.hozzáa.: Lehetővé teszi
egyedi útvonalpontok vagy úti cél
hozzáadását. A rendszer megkérdezi
a beviteli módot a folytatáshoz. Példa
erre a "POI az útvonal mentén" vagy
"Kereszteződés" kimondása.
Útvonalpont törl.: Amikor aktív a
célbairányítás, akkor ez az utasítás
lehetővé teszi az egyedi
útvonalpontok vagy az úti cél törlését.
Ha nem aktív a célbairányítás, akkor
a rendszer jelzi, hogy üres az úti cél
lista.
Where am I | (My | Current) location:
A jármű pillanatnyi helyzetének
megadására utasítja a rendszert.
Súgó: A rendszer specifikusabb súgó
utasításokat játszik le a navigációval
vagy egy navigációs részfunkcióval
kapcsolatban.
Célbairányítás megszakítása:
Utasítja a rendszert a célbairányítás
visszavonására.
Úti cél bevitele más országokban

Ahhoz, hogy a hangfelismerés egy
helyi címre válaszoljon, a vonatkozó
országot kell beállítani a navigációs
rendszerben.
Az ország hangutasításokkal is
beállítható. Azonban az ország
visszavált az alapértelmezett
országra, amikor kikapcsolja a
gyújtást.
1. Nyomja meg a kormánykerék q/
w gombját.
2. Mondja "Navigáció".
3. Mondja "Ország váltása".
4. Mondja ki az ország nevét.
Telefon utasítások
(Dial | Call) (telefonszám vagy
partner): Utasítja a rendszert egy
telefonhívás indítására. Például
mondja "Tárcsázás 1 248 123 4567".
Egy telefonkönyvben szereplő
partner hívásához, mondja
"Tárcsázás" vagy "Hívás", mondja ki
a nevet és helyet, majd mondja
"Tárcsázás." Például, mondja "Hívás
John otthon" vagy "Hívás John

munkahely". Ha a rendszer nemn
ismeri fel a számot, akkor a listában
szereplő első számot hívja.
(Pair [Device] | Connect): Egy
készülék párosításának indítására
utasítja a rendszert.
Digit Dial: Egy telefonszám
számjegyenkénti tárcsázására
utasítja a rendszert. A számjegyek
kimondását követően, mondja
"Tárcsázás".
(Redial | Redial Last Number): Az
utolsó tárcsázott szám
újratárcsázása utasítja a rendszert.
(Select Device | Change Phone): Egy
másik párosított készülékre váltásra
utasítja a rendszert. A készüléket a
képernyőről vagy a MENU/SEL
gombbal kell kiválasztani.
Delete Device: Egy párosított
készülék törlésére utasítja a
rendszert.
Read S M S [Messages] | Read
(Texts | Messages) | Read Text
Messages: Szöveges utasítások
felolvasásának elkezdésére utasítja a
rendszert a párosított készülékről.
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Nem minden készülék támogatja a
szöveges üzeneteket.
Felszereltségtől függően elérhető.
Hangátadás
A hangátadás lehetővé teszi a
hangfelismerő utasítások
hozzáférését a mobiltelefonon, azaz
Siri vagy hangutasítás.
Tanulmányozza a mobiltelefon
gyártójának használati utasítását,
hogy ellenőrizze, a telefon támogatjae ezt a szolgáltatást.
A telefon hangfelismerő
rendszerének bekapcsolásához,
nyomja meg és tartsa nyomva
körülbelül két másodpercig a
kormánykerék q/w gombját.
Beállító utasítások
[Set] Verbose On, [Set] Verbose Off:
Utasítja a rendszert a hangutasítások
be és kikapcsolására.
[Set] Language …: A nyelv
beállítására utasítja a rendszert.
List Device: A használható eszközök
felsorolására utasítja a rendszert.

Egyéb utasítások
Goodbye: Egy telefonhívás vagy a
hangfelismerés befejezésére utasítja
a rendszert.
Cancel: Egy tevékenység
megszakítására utasítja a rendszert.
(Go Back | Previous | Back): Arra
utasítja a rendszert, hogy
visszalépjen egy előző menübe.
Main menu: Arra utasítja a rendszert,
hogy a főmenübe lépjen.
(Yes | Yep | Yup | Ya | Sure | Right |
Correct | OK | Positive | You got it |
Probably | You bet): Ezek
használhatók az "Igen" helyett.
(No | Nope | Na | No Way | Wrong |
Incorrect | Negative | Not Really | No
I said | No I did not | No I do not): Ezek
használhatók a "Nem" helyett.
Next Page | Page Down | Scroll
down: Egy oldallal előre görgetésre
utasítja a rendszert egy listában.
Previous Page | Page Up | Scroll Up:
Egy oldallal vissza görgetésre utasítja
a rendszert egy listában.

Hangfelismerés súgó
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Ha egy súgó ülést szeretne,
világosan mondja ki valamelyik súgó
utasítást.
Súgó: A rendszer ekkor lejátszik
néhány specifikusabb súgó utasítást,
például rádió beállítások, amelyekből
a felhasználó választhat.
Rádió: Használja ezt az utasítást, ha
szeretné pontosan megtudni hogyan
lehet kiválasztani egy sávot (AM vagy
FM) és hogy hogyan lehet átváltani a
rádióállomások között a
frekvenciaszámok bemondásával.
My Media: Ezt az utasítást használja,
ha meg szeretné tudni, hogyan
játsszon le adott felvételeket,
előadókat, albumokat az USB
csatlakozóhoz csatlakoztatott
készülékekről vagy hogyan váltson
más forrásokra.
Telefon: Használja ezt az utasítást,
hogy megtudja, hogyan tárcsázhat,
párosíthat készüléket vagy törölhet
készüléket.

192

Hangfelismerés

Beállítások: Használja ezt az
utasítást, hogy megtudja, hogyan
kapcsolhatja be vagy ki a
hangutasításokat vagy állíthatja be a
nyelvet.

Telefon

Telefon

Bluetooth®
Áttekintés

Bluetooth® ................................. 193
Működtetés ................................ 197
Szöveges üzenetek ................... 200
Kihangosítós telefon .................. 202

Bluetooth felszereltség esetén, a
rendszer sokféle mobiltelefonnal és
készülékkel képes kommunikálni,
lehetővé téve az alábbiakat:
■ Kihangosított hívások indítása és
fogadása.
■ A mobiltelefon címjegyzékének
vagy partnerlistájának megosztása
a járművel. A telefonkönyv csak a
telefon csatlakoztatásakor jelenik
meg.
■ Kimenő hívások kezdeményezése
hangfelismeréssel.
A rendszer ON/RUN (be/járás), ACC/
ACCESSORY (tartozék) vagy
fenntartott tartozék-tápellátás (RAP)
gyújtásmódokban használható. A
Bluetooth rendszer hatótávolsága
akár a 9,1 métert (30 láb) is elérheti.
A rádió a legtöbb Bluetooth képes
telefonhoz csatlakozni tud. A
rendelkezésre álló funkciók a
készüléktől függenek.
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Az aktuális telefonhívás képernyőjén
megjelenhet a partnernek a telefon
névjegyzékében található képe.
Ezzel a funkcióval nem minden
telefon kompatibilis.

Bluetooth kezelőszervek

A Bluetooth rendszer kezeléséhez,
használja az infotainment rendszer
és a kormánykerék gombjait.
Kormánykerék kapcsolók
q/w (nyomja meg a beszédhez):
Nyomja meg a bejövő hívások
fogadásához vagy a hangfelismerés
indításához.
x/n (némítás / hívás befejezése):
Nyomja meg a hívás befejezéséhez,
a bejövő hívások visszautasításához
vagy a hangfelismerés
kikapcsolásához.
+ X − (hangerő): Nyomja meg a +
vagy − gombot a hangerő
növeléséhez vagy csökkentéséhez.
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Az infotainment rendszer
kezelőszervei
A menürendszerben navigálással és
az infotainment kezelőszerveinek
használatával kapcsolatban, lásd a
kezelőszervek áttekintését 3 130.
y/@ (telefon / némítás): Nyomja meg
a telefon főmenübe lépéshez.
Hangfelismerés
A hangfelismerő rendszer
utasításokat használ a rendszer
irányításához és telefonszámok
tárcsázásához.
A hangfelismerés használatakor:
■ Ha a háttérzaj túl erős, előfordulhat,
hogy a rendszer nem ismeri fel a
hangparancsokat.
■ Egy hangjelzés hallható, amely
jelzi, hogy a rendszer készen áll
egy hangparancs felismerésére.
Várja meg ezt a hangjelet, majd
beszéljen.
■ Világosan, érthetően, hűvös és
természetes hangon beszéljen.
Hangfelismerés 3 186

Audio rendszer

A hang a jármű audiorendszerének
első hangszóróiból hallható és
felülvezérli az audiorendszert. Ha
hívás közben meg akarja változtatni a
hangerő szintjét, akkor használja a
m gombot. Az így megváltoztatott
hangerő szint a későbbi hívásokhoz a
memóriában megmarad. A rendszer
fenntart egy bizonyos minimális
hangerő szintet.
Hangfelismerés 3 186
Bluetooth audio
Bluetooth zene 3 155

Párosítás az infotainment
kezelőszerveivel

Egy Bluetooth képes mobiltelefont
használat előtt először párosítani,
majd csatlakoztatni kell a járműhöz. A
mobiltelefon párosítása előtt, olvassa
el a Bluetooth funkciók leírását a
mobiltelefon gyártójának használati
útmutatójában.

Párosítási tájékoztató
■ Egy Bluetooth képes telefon és egy
zenelejátszó eszköz is párosítható
egyidejűleg a rendszerhez.
■ A Bluetooth rendszerhez legfeljebb
öt eszköz párosítható.
■ A párosítási folyamat le van tiltva
olyankor, amikor a jármű
mozgásban van.
■ A párosítást csak egyszer kell
végrehajtani, hacsak meg nem
változnak a mobiltelefon párosítási
információi vagy nem törlik a
mobiltelefont a rendszerből.
■ Egyszerre csak egy párosított
mobiltelefon csatlakoztatható a
Bluetooth rendszerhez.
■ Ha több párosított mobiltelefon
található a rendszer
hatósugarában, akkor a rádió
először a lista első telefonjához
vagy az előzőleg csatlakoztatott
telefonhoz csatlakozik.

Telefon
Telefon / készülék párosítása
1. Nyomja meg a CONFIG vagy a y/
@ gombot.
2. Válassza ki a Telefon-beállít.
menüpontot.
3. Válassza ki a Eszk. párosítása
(tel) menüpontot. A rádió kijelzése
Please search for bluetooth
devices on your phone, select
your vehicle, confirm, or enter the
pin number provided on the
screen.: Ha a készülék támogatja
a négyszámjegyű azonosító
számot (PIN), akkor megjelenik. A
PIN-kódot az 5. lépésben kell
használni.
4. Indítsa el a párosítási eljárást a
járművel párosítandó
mobiltelefonon. Lásd a
mobiltelefon gyártójának
használati útmutatóját.
5. Keresse meg és válassza ki a
jármű gyártmánya és modellje
után megjelenő készüléknevet a
listában a mobiltelefonon.
Kövesse a mobiltelefonon
megjelenő utasításokat a 4.
lépésben megadott PIN

beviteléhez vagy a hatjegyű kód
egyezésének megerősítéséhez.
A rendszer felismeri az újonnan
csatlakoztatott telefont, ha a
párosítási eljárás befejeződött.
6. Ha a telefon a kapcsolat
engedélyezésére vagy a
telefonkönyv letöltésének
jóváhagyására kéri, akkor mindig
válassza az elfogadás és
jóváhagyás lehetőségeket.
Lehetséges, hogy a telefonkönyv
nem elérhető, ha nem fogadja el.
Bizonyos telefonok egy fentről
lehúzható feladatsávban helyezik
el a csatlakozási kérést és a
telefonkönyv kérést. Húzza le a
feladatsávot, keresse meg a
csatlakozás / telefonkönyv kérést,
és hagyja jóvá.
7. További telefonok párosításához
ismételje meg az eljárást.
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Az összes párosított és
csatlakoztatott telefon / készülék
listája
1. Nyomja meg a CONFIG gombot.
2. Válassza ki a Telefon-beállít.
menüpontot.
3. Válassza ki a Eszközlista
menüpontot.
Párosított telefon / készülék törlése
1. Nyomja meg a CONFIG gombot.
2. Válassza ki a Telefon-beállít.
menüpontot.
3. Válassza ki a Eszközlista
menüpontot.
4. Válassza ki a törölni kívánt
telefont, és hajtsa végre a
képernyőn megjelenő
utasításokat.
Egy másik telefonhoz való
csatlakoztatás
Egy másik telefonhoz való
csatlakozáshoz az új telefonnak a
járműben kell lennie és
csatlakoztatva kell lennie a Bluetooth
rendszerhez, mielőtt az eljárás
elkezdődhetne.
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1. Nyomja meg a CONFIG gombot.
2. Válassza ki a Telefon-beállít.
menüpontot.
3. Válassza ki a Eszközlista
menüpontot.
4. Válassza ki az új csatlakoztatni
kívánt telefont, és hajtsa végre a
képernyőn megjelenő
utasításokat.

Párosítás hangfelismeréssel

Egy Bluetooth képes mobiltelefont
használat előtt először párosítani,
majd csatlakoztatni kell a járműhöz. A
mobiltelefon párosítása előtt, olvassa
el a Bluetooth funkciók leírását a
mobiltelefon gyártójának használati
útmutatójában.
Telefon társítása
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amelyet egy hangjelzés követ.

2. Mondja ki "Párosítás" utasítást, a
rendszer a "Kérem keresse meg a
Bluetooth eszközöket a
telefonján. Hagyja jóvá vagy írja
be a számot." üzenettel válaszol.
3. Indítsa el a párosítási eljárást a
párosítandó mobiltelefonon.
4. Keresse meg és válassza ki a
jármű gyártmánya és modellje
után megjelenő készüléknevet a
listában a mobiltelefonon.
Kövesse a mobiltelefonon
megjelenő utasításokat a PIN
beviteléhez vagy a hatjegyű kód
egyezésének megerősítéséhez.
A rendszer a "Siekeresen
párosítva" üzenettel válaszol.
5. Ha további mobiltelefonokat
szeretne párosítani, akkor
ismételje meg az 1 - 4. lépéseket.
Az összes párosított és
csatlakoztatott telefon listája
A rendszer képes megjeleníteni az
összes hozzá párosított
mobiltelefont. Ha egy párosított
mobiltelefon is csatlakoztatva van a

járműhöz, akkor a rendszer a
"csatlakoztatva" üzenettel válaszol a
telefon neve után.
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amelyet egy hangjelzés követ.
2. Mondja ki a "Készüléklista"
utasítást.
Egy párosított telefon törlése
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amelyet egy hangjelzés követ.
2. Mondja ki a "Készüléklista"
utasítást.
3. Mondja ki a "Készülék törlése"
utasítást.
4. A rendszer válasza az alábbi:
"Készülék törléséhez, kérem,
érintse meg annak nevét a
képernyőn." Válassza ki a
törlendő készüléket a kijelzőn és
az eltávolításra kerül.

Telefon
Az utasítás visszavonásához, nyomja
meg a x/n gombot a
kormánykeréken vagy nyomja meg a
BACK gombot a rádió előlapján.
Csatlakozás egy másik telefonhoz
vagy készülékhez
Egy másik mobiltelefon
csatlakoztatásához, a rendszer
megkeresi a következő mobiltelefont.
A csatlakoztatni kívánt
mobiltelefontól függően, lehetséges,
hogy ezt az utasítást meg kell
ismételni.
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amelyet egy hangjelzés követ.
2. Mondja ki a "Telefonváltás"
utasítást.
◆ A készülék kiválasztásához,
nyomja meg annak nevét a
kijelzőn.
◆ Ha nem található másik
mobiltelefon, akkor az eredeti
telefon csatlakoztatva marad.

Működtetés
Telefonhívás kezdeményezése
a telefonkönyvvel és az
infotainment kezelőszervekkel

A telefonkönyv funkciót támogató
mobiltelefonok esetében, a Bluetooth
rendszer használhatja a mobiltelefon
telefonkönyvében tárolt partnereket
hívások kezdeményezéséhez.
Tanulmányozza a telefon gyártójának
használati útmutatóját vagy vegye fel
a kapcsolatot szolgáltatójával, hogy
támogatott-e ez a funkció.
Ha a mobiltelefon támogatja a
telefonkönyv funkciót, akkor a
telefonkönyv és híváslista menü
automatikusan rendelkezésre áll.
A telefonkönyv menü segítségével
használhatja a mobiltelefonban tárolt
telefonkönyvet hívások
kezdeményezéséhez.
A híváslisták menü segítségével
hozzáférhet a mobiltelefonján tárolt
beérkező hívások, kimenő hívások és
elmulasztott hívások menühöz, és
ezek segítségével kezdeményezhet
hívásokat.
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A rádió az első 1 000 partnert és az
ezekhez tartozó otthoni, munkahelyi,
mobil és egyéb telefonszámokat
mutatja.
Telefonhívás kezdeményezése a
telefonkönyv menü használatával:
1. Nyomja meg egyszer a /y@
gombot a rádión vagy a Telefon
képernyőgombot.
2. Válassza ki a Telefonkönyv
menüpontot.
3. Válassza telefonkönyv-bejegyzés
betűcsoportját a nevek/számok
listájának kereséséhez.
4. Válassza ki a nevet.
5. Válassza ki a hívni kívánt számot.
Telefonhívás kezdeményezése a
híváslisták menü használatával:
1. Nyomja meg egyszer a /y@
gombot a rádión vagy a Telefon
képernyőgombot.
2. Válassza ki a híváslisták
menüpontot.
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3. Válassza ki az a beérkező
hívások, kimenő hívások, vagy
elmulasztott hívások listáját.
4. Válassza ki a nevet vagy
telefonszámot, amelyet fel
szeretne hívni.

Hívás kezdeményezése az
infotainment kezelőszervekkel

Egy hívás kezdeményezése:
1. Nyomja meg egyszer a /y@
gombot a rádión vagy a Telefon
képernyőgombot.
2. Nyomja meg Szám bevitele.
3. Vigye be a telefonszámot.
4. A szám tárcsázásának
megkezdéséhez válassza ki a
OK menüpontot.
5. Válassza a Hívás lehetőséget a
híváshoz.
Hívás kezdeményezése a
hangfelismerés használatával 3 186

Hívás fogadása vagy
elutasítása

Egy bejövő hívás fogadása esetén az
Infotainment rendszer elnémul és a
gépjárműben egy csengőhang
hallható.
Az Infotainment kezelőszervek
használata
Forgassa a MENU/SEL gombot az
Válasz vagy Elutasítás lehetőséghez,
majd nyomja meg a MENU/SEL
gombot vagy nyomja meg a képernyő
Elfogadás vagy Elutasítás gombját.
A kormánykerék-kezelőszervek
használata
Nyomja meg a q/w gombot a hívás
fogadásához vagy a x/n gombot a
hívás elutasításához.

Hívásvárakoztatás az
infotainment kezelőszervekkel
Ahhoz hogy a hívásvárakoztatás
működjön, azt a Bluetooth
mobiltelefonnak és a hálózati
szolgáltatónak is támogatnia kell.

Átváltás a hívások között (csak
hívásvárakoztatás esetén)
A hívások közötti váltáshoz, forgassa
el és nyomja meg a MENU/SEL
gombot, és válassza a Hívások
váltása gombot vagy a képernyő
Hívások váltása gombját.

Hívásvárakoztatás a
kormánykerék-kezelőszervek
használatával

Ahhoz hogy a hívásvárakoztatás
működjön, azt a telefonnak és a
hálózati szolgáltatónak is támogatnia
kell.
■ Nyomja meg a q/w gombot egy
bejövő hívás fogadásához,
miközben egy másik hívás aktív. Az
eredeti hívás várakoztatásra kerül.
■ Nyomja meg újra a q/w gombot a
visszatéréshez az eredeti
híváshoz.

Telefon
■ A bejövő hívás elutasításához,
nyomja meg a Elutasítás gombot a
képernyőn vagy ne tegyen semmit.
■ Nyomja meg a x/n gombot az
aktuális hívás bontásához és a
várakoztatott hívásra történő
váltáshoz.

Konferenciahívás az
infotainment kezelőszervek
használatával

Ahhoz hogy a konferenciahívás és
háromirányú hívás működjön, azt a
Bluetooth mobiltelefonnak és a
hálózati szolgáltatónak is támogatnia
kell. Ez a funkció csak akkor
támogatott, ha a jármű nincs
mozgásban.
Konferencia kezdeményezése hívás
közben:
1. Forgassa el és nyomja meg a
MENU/SEL gombot, és válassza
ki az Szám bevitele menüpontot.
2. Vigye be a telefonszámot, és
utána válassza az OK
lehetőséget.

3. A hívás végrehajtása után
forgassa el a MENU/SEL gombot
és válassza ki a Hívások
egyesítése menüpontot.
4. Ha további résztvevőket akar
bevonni a konferenciahívásba,
akkor ismételje meg az 1 - 3.
lépést. Az egy híváshoz
hozzáadható résztvevők számát
a hálózati szolgáltató korlátozza.

Hívás befejezése
Az Infotainment kezelőszervek
használata
Forgassa el és nyomja meg a
MENU/SEL gombot, és válassza a
Felfüggesztés gombot vagy a
képernyő Felfüggesztés gombját.
A kormánykerék-kezelőszervek
használata
A hangerő beállításához nyomja meg
a x / n gombot.
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Hívás elnémítása

Hívás közben, minden hang
elnémítható a jármű belsejében, hogy
a vonal másik végén lévő személy ne
hallhassa ezeket.
Az Infotainment kezelőszervek
használata
Forgassa el és nyomja meg a
MENU/SEL gombot, és válassza ki az
Hívás némítása menüpontot. Nyomja
meg újra a némítás visszavonásához.

Hívás átirányítása

A hang átirányítható a Bluetooth
rendszer és a mobiltelefon között.
A mobiltelefonnak párosítva és
csatlakoztatva kell lennie a Bluetooth
rendszerhez, mielőtt egy hívás
átirányítható lenne.
A hang átirányításához a Bluetooth
rendszerről a mobiltelefonra
A jármű audiorendszerén keresztül
folytatott hívás közben, nyomja meg
a Hívásátirányítás gombot a
képernyőn vagy nyomja meg és
tartsa lenyomva a kormánykerék q/
w gombját.
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A hang átirányításához a Bluetooth
rendszere egy mobiltelefonról
Használja a mobiltelefon
hangátirányítás funkcióját. További
tájékoztatásért, tanulmányozza a
telefon gyártójának használati
utasítását. Nyomja meg a Hívásáti‐
rányítás gombot a képernyőn vagy
nyomja meg és tartsa lenyomva a
kormánykerék q/w gombját.

Kettős hangú multi-frekvenciás
(DTMF) hangok

A jármű Bluetooth rendszere képes
számokat küldeni hívás közben. Ezt
akkor lehet használni, ha egy menük
által vezérelt telefonrendszert hív fel.
Az Infotainment kezelőszervek
használata
■ Forgassa el és nyomja meg a
MENU/SEL gombot, és válassza ki
az Szám bevitele menüpontot.
Ezután vigye be a telefonszámot.
■ Válassza az Szám bevitele
lehetőséget a képernyőn és
válassza ki a számjegyeket, majd
nyomja meg az OK gombot.

Szöveges üzenetek
A Bluetooth-tal rendelkező autókban,
a rendszer megjelenítheti a szöveges
üzeneteket, lejátszhatja a szöveges
üzeneteket az audiorendszeren, és
előre meghatározott üzeneteket
küldhet. Nem minden telefon
támogatja az összes funkciót és
működik a Bluetooth kapcsolattal. A
rádió csak SMS szöveges üzenetek
fogadását támogatja. A szöveges
üzenet funkció engedélyezéséhez
lehetséges, hogy el kell fogadni egy
kérést a telefonon vagy meg kell
változtatni bizonyos telefonbeállításokat. Lásd a mobiltelefon
gyártójának használati útmutatóját. A
szöveges üzenet funkció
hangfelismerésen keresztül is
kezdeményezhető.

Szöveges üzenetek kezelése

1. Nyomja meg a kezdőlapon a
Messages gombot vagy válassza
ki a szöveges üzeneteket a
telefon főképernyőjén. Az összes
szöveges üzenet letöltéséig a
kezdőlap ikonja szürke marad és
a telefon főképernyő lehetősége
eltávolításra kerül.
Ez a funkció ki van iktatva, ha a
párosított Bluetooth készülék nem
támogatja az SMS szöveges
üzeneteket.
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2. Az összes üzenet letöltését
követően megjelennek e bejövő
szöveges üzenetek. Válasszon ki
egy üzenetet a megtekintéshez.
Az üzenetek megtekintése csak a
jármű álló helyzetében
lehetséges.

3. Tekintse meg az üzenetet vagy
válassza ki a Meghallgatás
lehetőséget, hogy meghallgassa
az üzenetet hangutasításon

keresztül. Az üzenetek
megtekintése képernyő a jármű
mozgó állapotában zárolva van.
■ Válassza a Hívás lehetőséget az
üzenethez tartozó partner vagy
szám tárcsázásához. Nem minden
telefon teszi lehetővé az üzenet
küldőjének hívását és ez
megakadályozza a Hívás funkció
használatát.
■ Válassza a Válasz lehetőséget, ha
válaszolni szeretne egy bejövő
szöveges üzenetre. Nem minden
telefon támogatja az
üzenetküldést.

■ Válassza a Küldés lehetőséget az
üzenet küldéséhez.
■ Válassza a Vissza gombot a
megszakításhoz, és a
visszatéréshez az előző
képernyőhöz.

Bejövő szöveges üzenetek

■ Válassza ki a kívánt üzenetet az
előre meghatározott üzenetek
kijelzőjéről a válaszüzenetként
történő küldéshez.
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Egy felugró képernyő jelenik meg, ha
bejövő üzenet van jelen. A felugró
üzenet addig marad a képernyőn,
amíg meg nem nyomja az Elvetés
gombot.
■ Válassza a Meghallgatás gombot
az üzenet hangutasításon
keresztül történő
meghallgatásához.
■ Válassza a Megtekintés
lehetőséget az üzenet
megtekintéséhez. A megtekintés
csak a jármű álló helyzetében
lehetséges.
■ Válassza a Válasz lehetőséget, ha
válaszolni szeretne egy előre
meghatározott üzenettel.
■ Válassza a Hívás lehetőséget az
üzenethez tartozó partner vagy
szám tárcsázásához.
■ Válassza az Elvetés lehetőséget a
bejövő felugró üzenet képernyő
bezárásához.

Szöveges üzenetek beállításai

A szöveges üzenetek beállításai a
bejövő szöveges üzenetekből
nyitható meg.

amelyeket később szöveges
üzenetek megválaszolására
használhat.
■ Válassza az Üzenet étesítések
lehetőséget a bejövő szöveges
üzenetek jelzésének
meghatározásához:
◆ Text alert with tone (üzenet
jelzése hanggal)
◆ Tone only (csak hang)
◆ Off (ki)

Kihangosítós telefon
A Bluetooth hangfelismerés
használata

■ Válassza az Előre megírt üzenetek
kezelése lehetőséget, hogy a
felhasználó által meghatározott
üzeneteket hozzon létre,

A hangfelismerés használatához,
nyomja meg a kormánykerék q/w
gombját. Használja az alábbi
utasításokat a különböző hangos
funkciókhoz. További információkért,
mondja ki a "Súgó" utasítást a
hangfelismerés menüben.
Hívás kezdeményezése
Hívások az alábbi utasítások
használatával kezdeményezhetők.

Telefon
Hív. vagy Hívás: Ezek az utasítások
egymással felcserélhetően
használhatók telefonszámok
tárcsázásához.
Digit Dial: Ez az utasítás lehetővé
teszi egy telefonszám tárcsázását a
számjegyek egyenkénti bevitelével.
(Redial | Redial Last Number): Ez az
utasítás a mobiltelefonon utoljára
használt számot tárcsázza.
A tárcsázás vagy hívás utasítás
használata
Egy szám hívásához:
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amelyet egy hangjelzés követ.
2. Mondja a "Tárcsázás" vagy
"Hívás" utasítást.
3. Mondja ki a teljes számot szünet
nélkül, majd a "Tárcsázás"
utasítást.
A kapcsolat létrejöttét követően, a
hívott személy a hangszórókon
keresztül hallható.

Hívás névcímke használatával:
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amely után egy hangjelzés
hallható.
2. Mondja ki a "Tárcsázás" vagy
"Hívás" utasítást, majd mondja a
névcímkét. Például "Hívás John
munkahely".
A kapcsolat létrejöttét követően, a
hívott személy a hangszórókon
keresztül hallható.
A számjegyes tárcsázási utasítás
használata
Ez lehetővé teszi egy telefonszám
tárcsázását a számjegyek egyenkénti
bevitelével.
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amelyet egy hangjelzés követ.
2. Mondja "Számjegyes tárcsázás".
3. Mondja ki az egyes számjegyeket
egyenként a tárcsázáshoz. Az
egyes számjegyek bevitelét
követően a rendszer
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visszamondja a számjegyet,
amelyet egy hangjelzés követ. Az
utolsó számjegyet követően,
mondja ki a "Tárcsázás" utasítást.
Ha nem a kívánt számot hallja vissza,
akkor mondja a "Törlés" utasítást az
utolsó számjegy törléséhez.
A kapcsolat létrejöttét követően, a
hívott személy a hangszórókon
keresztül hallható.
Az újratárcsázás utasítás használata
1. Nyomja meg a q/w gombot. A
rendszer a "Kérem mondjon egy
utasítást" üzenettel válaszol,
amely után egy hangjelzés
hallható.
2. A hangjelzés után mondja ki az
"újratárcsázás" utasítást. A
rendszer tárcsázza a
csatlakoztatott telefonon utoljára
tárcsázott számot.
A kapcsolat létrejöttét követően, a
hívott személy a hangszórókon
keresztül hallható.
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A rendszer törlése

Hacsak nem törlik az információkat a
jármű Bluetooth rendszeréből, akkor
az visszanyerhető. Ez magában
foglalja a párosítási információkat is.
Egy párosított telefon / készülék
törlése 3 193
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