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Обща информация
Системата Инфотейнмънт
предоставя информация и
възможности за развлечение във
Вашия автомобил с помощта на
най-новите технологии.
Обърнете се към вашия дилър за
актуализиране и надграждане на
системата или софтуера.
Радиоприемникът може лесно да
бъде използван със
запаметяването на до 35 FM или
AM радиостанции към бутоните
1 ~ 5 за всяка от седемте страници.
Система Инфотейнмънт може да
възпроизвежда USB памети или
iPod/iPhone продукти.
Функцията за Bluetooth връзка с
телефон Ви позволява да
използвате безжично "хендс фри"
(устройство "свободни ръце") за
разговори, както и да използвате
телефона като музикален плейър.
Свържете портативния музикален
плейър към допълнителния звуков
вход и се насладете на богатия
звук на системата Инфотейнмънт.

■ Глава "Преглед" Ви предоставя
опростен преглед на функциите
на Инфотейнмънт системата и
обобщение на всички
управляващи устройства.
■ Главата "Експлоатация"
обяснява основните
инструменти за управление на
Инфотейнмънт системата.
Съобщение
Това ръководство описва всички
опции и функции, достъпни в
различните варианти на система
Инфотейнмънт. Някои описания,
включително тези за функциите
на дисплея и менютата, може да
не се отнасят за вашия
автомобил, поради различия в
модела, спецификацията,
специалното оборудване или
аксесоари.

Защита от кражба
Системата Инфотейнмънт
притежава електронна система за
сигурност за избягване на кражби.

Въведение
Система Инфотейнмънт работи
само в автомобила, в който е била
инсталирана първоначално и не
може да се използва в друг
автомобил.

Преглед на елементите
на управлението
MyLink, текстова

Тип 1: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture + Movie
+ Smartphone link
Тип 2: FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture +
Movie + Smartphone link
Съобщение
Тази функция за връзка със
Smartphone може да не се
поддържа, в зависимост от
региона.
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3. Бутон m (захранване)
Натиснете и задръжте този
бутон, за да включите/
изключите захранването.
4. Бутон ; (начало)
Натиснете този бутон, за да
влезете в началното меню.

Дистанционно управление от
волана

1. Дисплей
Дисплей за информация и
статуса на Възпроизвеждане/
Приемане/Менюто.
2. Бутони ∧ VOL ∨ (сила на звука)
Натиснете ∧, за да увеличите
силата на звука.
Натиснете ∨, за да намалите
силата на звука.
1. Бутон q/w (обаждане)
◆ Когато към Система
Инфотейнмънт няма
стиковано Bluetooth
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Въведение

устройство: изпълнява
свързане на Bluetooth
устройство.
◆ Когато към Система
Инфотейнмънт има
стиковано Bluetooth
устройство: натиснете този
бутон за отговор на обаждане
или влизане в режим на избор
на повторно набиране.
Ако свързаният телефон
поддържа разпознаване на
реч, натиснете и задръжте
бутона, за да активирате този
режим на телефона.
2. Бутон x/n (изключване на
звука/приключване на
разговор)
Натиснете бутона във всеки
режим на възпроизвеждане на
музика за да включите или
изключите функцията на
заглушаване.
Натиснете този бутон, за да
откажете входящи обаждания
или за да приключите текущото
обаждане или SR режима на
телефона.

3. SRC бутон
Натиснете този бутон за смяна
на източника.
Бутон R/S (търсене)
◆ Натискане в режим AM/FM:
приема предишната или
следващата радиостанция.
◆ Натискане в режим MP3,
USB: възпроизвежда
предишния или следващия
файл.
◆ Натискане в режим iPod/
iPhone: възпроизвежда
предишната или следващата
песен.
◆ Натискане в режим Музика
през Bluetooth:
възпроизвежда предишната
или следващата музика.
◆ Натискане и задържане в
режим AM/FM: бързо
преминава през станциите,
докато е натиснат бутонът.
След отпускане на бутона,

автоматично търси за
излъчване, което може да се
приема.
◆ Натискане и задържане в
режим MP3, USB, iPod/
iPhone: бързо сканира напред
или назад, докато е натиснат
бутонът. След отпускане,
връща към нормално
възпроизвеждане.
4. Бутони + (сила на звука)
Натиснете бутона ＋, за да
увеличите силата на звука.
Натиснете бутона －, за да
намалите силата на звука.

Работа със системата
Включване/Изключване на
системата

■ Натиснете и задръжте бутон m от
контролния панел, за да
включите захранването. Ще се

Въведение
изпълни последно
възпроизвежданият аудио или
филмов файл.
■ Натиснете и задръжте бутон m от
контролния панел, за да
изключите захранването. На
екрана ще се покажат датата,
часът и температурата.

Съобщение
Температурата се показва при
включено запалване на
автомобила.
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Автоматично включване/
изключване

Когато ключът за запалване на
автомобила е в положение ACC
или ON, Система Инфотейнмънт
се включва автоматично.
Когато ключът за запалване на
автомобила е в положение OFF и
потребителят отвори вратата на
автомобила, Система
Инфотейнмънт се изключва
автоматично.
Съобщение
Ако потребителят натисне и
задържи бутона m от контролния
панел при изключено запалване
на автомобила, Система
Инфотейнмънт ще се включи. Но
Система Инфотейнмънт ще се
изключи автоматично след 10
минути.

Управление на силата на
звука

Натиснете ∧ VOL ∨ от контролния
панел, за да регулирате силата на
звука. Показва се текущата сила на
звука.

■ Използвайки бутоните върху
волана, натиснете + за
регулиране на силата на звука.
■ Включването на захранването на
Инфотейнмънт системата ще
настрои силата на звука до
предишната му стойност (когато
текущата сила на звука е помалка от максималната начална
стойност).
■ Ако силата на звука е по-голяма
от максималната настройка при
стартиране, когато се включи
Система Инфотейнмънт, то
тогава Система Инфотейнмънт
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Въведение

се регулира автоматично до
максималната настройка при
стартиране.

ЗАГЛУШАВАНЕ НА ЗВУКА

Натиснете ∧ VOL ∨ от контролния
панел и после натиснете p за
включване и изключване на
функцията за заглушаване на
звука.

силата на звука ще се управлява в
зависимост от скоростта на
движение на автомобила, за да се
намали влиянието на шума на
двигателя и гумите.
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете настройки >
настройки на радио > авт. рег.
сила на звука.
(Само за модел от Тип 2)
3. Задайте Off/Ниско/Средно/
Високо с натискане на < или >.

Използване на началното
меню
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.

Автоматично управление на
силата на звука

След като автоматичното
компенсиране на силата на звука в
зависимост от скоростта на
движение започне да работи,

(Само за модел от Тип 1)

Въведение
поддържа, в зависимост от
региона. Поддържаните
приложения може да зависят
от региона.
◆ Натиснете настройки, за да
влезете в менюта за
настройка на системата.

Избор на функция

2. Натиснете желаното меню.
◆ Натиснете аудио за избор на
FM/AM, USB/iPod/Bluetooth
музика или допълнителен
звуков вход (AUX).
◆ Натиснете cнимка & филм за
преглед на снимки, филми
или допълнителен видео
вход (AUX).
◆ Натиснете телефон, за да
активирате функциите на
телефона (ако е свързан).
◆ Натиснете линк за смартфон,
за да активирате приложение
от свързания смартфон. Тази
функция може да не се

Аудио
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете аудио от началното
меню.
Натиснете Източник S от
екрана.

(Само за модел от Тип 1)

(Само за модел от Тип 2)
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Въведение
◆ Натиснете AM за избор на AM
радио.
◆ Натиснете FM за избор на FM
радио.
◆ Натиснете DAB за избор на
DAB радио (Само за модел от
Тип 2).
◆ Натиснете USB за избор на
USB.
◆ Натиснете iPod за избор на
iPod/iPhone.
◆ Натиснете AUX за избор на
допълнителен вход на звук
(AUX).
◆ Натиснете Bluetooth за
възпроизвеждане на музика
през Bluetooth.

Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.
Ако източникът на
възпроизвеждане (USB/iPod/AUX/
Bluetooth) не е свързан към
Система Инфотейнмънт, тази
функция не е достъпна.

Снимки и филми
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете cнимка & филм от
началното меню.
3. Натиснете Източник S от
екрана.

◆ Натиснете USB (снимка) за
преглед на файлове със
снимки от USB памет.
◆ Натиснете USB (филм) за
преглед на файлове с филми
от USB памет.
◆ Натиснете AUX (филм) за
преглед на файлове с филми
от свързано допълнително
устройство (AUX).
Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.
Ако източникът за
възпроизвеждане (USB (снимка)/
USB (филм)/AUX (филм)) не е
свързан към Система
Инфотейнмънт, тази функция не е
достъпна.
Bluetooth "хендс фри" (устройство
"свободни ръце")
За използване на функцията хендсфри на Bluetooth, свържете
Bluetooth телефона към Система
Инфотейнмънт.
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.

Въведение
2. Натиснете телефон от
началното меню.

Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.
Ако вашият Bluetooth телефон не
е свързан към Система
Инфотейнмънт, тази функция не е
достъпна. За повече информация,
вижте "Стиковане и свързване
чрез Bluetooth" 3 53.

Smartphone връзка
Съобщение
Тази функция може да не се
поддържа, в зависимост от
региона.
Инсталирайте приложението на
вашия смартфон, за да използвате
тази функция, след което свържете
вашия смартфон и Система
Инфотейнмънт чрез USB порта или
безжичната технология Bluetooth.
■ iPhone: USB свързване
■ Android телефон: Безжична
технология Bluetooth
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете линк за смартфон от
началното меню.

Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.
Настройки
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки от
началното меню.
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Въведение
2. Натиснете настройки.

Персонализиране
Общо използване на менюто
за настройки
Система Инфотейнмънт може да
се настройва така, че да ви е поудобна за използване.
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.

3. Изберете желаната стойност за
настройка.
Съобщение
Менютата и функциите за
настройка може да се различават
според опцията на вашия
автомобил.

Настройки на времето и
датата
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки >
настройки на час и дата.

◆ задай формат на час:
Изберете показване на
времето в 12h или 24h
формат.
◆ задай формат на дата:
Настройте формата на
показване на датата.
- [ГГГГ/MM/ДД]: 2012/01/31
- [ДД/MM/ГГГГ]: 31/01/2012
- [MM/ДД/ГГГГ]: 01/31/2012
◆ задай час и дата: Ръчно
задаване на текущия час,
минути и секунди, както и

Въведение
година/месец/ден, чрез
натискане на ∧ и ∨, след това
натискане на ОК.
◆ авт.синхр.часовник:
Натиснете On за извеждане
на часовника чрез
използване на RDS дата и час
и GPS дата и час. Натиснете
Off за извеждане на
часовника чрез използване
на GPS дата и час.
Съобщение
Първо задайте времето, за да се
покаже времето, зададено от
потребителя.

Настройки на радиото
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки >
настройки на радио.

◆ авт. рег. сила на звука:
Автоматично контролира
силата на звука според
скоростта на автомобила.
Задайте Off/Ниско/Средно/
Високо.
◆ радио любими: Задава
номера на FAV
(Предпочитани) страницата
на екрана на радиото (FM/
AM). Ако изберете 5 ЛЮБ
стр., страницата FAV
(Предпочитани) ще показва
до 5 страници.
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◆ лента за радио настройка: За
да видите лентата за
настройка на станции,
изберете On или Off.
◆ RDS опция: Преминава към
менюто с RDS опции.
- RDS: Задайте RDS на On
или Off.
- регионален: Задайте
регионалната опция (REG)
On или Off.
- радиотекст: За преглед на
излъчвания радиотекст,
изберете On или Off.
- PSN прем. блок.: Изберете
On или Off.
- TP сила на звука : Изберете
от 0 до 63.
- ТА: Изберете On или Off.
◆ DAB опция: Придвижва до
меню DAB опция (Само за
модел от Тип 2).
- настройка кат. DAB :
Изберете желаната
категория. Задайте Вс./поп/
музика/класически/
информация/рок.
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Въведение
- свързване DAB: Изберете
On или Off.
- контрол дин. обхват:
Изберете On или Off.
- честотна лента: Изберете
cамо Лента ІІІ/И двата/cамо LЛента.
- радиотекст: За преглед на
излъчвания радиотекст,
изберете On или Off.
- слайдшоу: Изберете On или
Off.
◆ фабрични настройки на
радиото: Възстановяване на
настройките до фабричните
стойности.

Настройки на свързване
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки >
настройки на връзка.

- инфо устройство:
Проверете информацията за
устройството.
◆ смени ринг тон: Изберете
желаната мелодия за
звънене.
◆ звънене: Променете силата
на звука на мелодията на
звънене.

Език
◆ bluetooth настройки:
Придвижва към меню
bluetooth настройки.
- стиковане на устройство:
Изберете желаното
устройство и свържете/
изключете или изтрийте.
- промяна на PIN код:
Променете/настройте ръчно
PIN кода.
- откриваем: За изпълнение
на свързване чрез Bluetooth
от вашия Bluetooth телефон,
изберете On или Off.

1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки > език.
3. Изберете език за дисплея на
Система Инфотейнмънт.

Въведение
4. Изберете On или Off.

Превъртане на текст
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки.
3. Натиснете S.

◆ On: Ако на аудио екрана се
показва дълъг текст, текстът
се превърта.
◆ Off: Текстът се превърта
еднократно и после се
показва в орязан вид.

Звук на сензорни бутони
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки.
3. Натиснете S.
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4. Изберете On или Off.

◆ On: Възпроизвежда звуков
сигнал при натискане на
екранен бутон.
◆ Off: Отменя функцията за
звуков сигнал.

Максимална сила на звука при
включване
Силата на звука се определя от
стойността, която потребителят
задава при включване на Система
Инфотейнмънт.
Преди изключване на запалването,
Система Инфотейнмънт се
управлява само, когато
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Въведение

зададената сила на звука от
потребителя е по-голяма от
максималната настройка при
стартиране.
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки.
3. Натиснете S.
4. Изберете от 9 до 21.

4. Изберете версия на система.
5. Проверява версията на
системата.

DivX(R) VOD

Версия на системата
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки.
3. Натиснете S.

1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете настройки.
3. Натиснете S.
4. Изберете DivX(R) VOD.

Информация за DivX видео
формата: DivX®е формат за
цифрово видео, разработен от
DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi
Corporation. Това е официално
DivX Certified® устройство, което
възпроизвежда DivX видео.
Посетете divx.com за повече
информация и софтуерни
средства за преобразуване на
файлове във формат DivX.
Информация за DivX video-on
demand: Това DivX Certified®
устройство трябва да е
регистрирано, за да
възпроизвежда закупените DivX

Въведение
Video-on-Demand (VOD) филми. За
да получите вашия
регистрационен код, намерете
секцията за DivX VOD в менюто за
настройка на вашето устройство.
Посетете vod.divx.com за повече
информация относно
регистрацията.
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Радио
Употреба ..................................... 20
Антена с фиксирана стойка ...... 27
Многовълнова антена ................ 28

Употреба
Тип 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture + Movie +
Smartphone link
Тип 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture +
Movie + Smartphone link
Съобщение
Тази функция за връзка със
Smartphone може да не се
поддържа, в зависимост от
региона.

(Само за модел от Тип 1)

Слушане на FM/AM/DAB
радио
1. Натиснете бутона ; на
контролния панел.
2. Натиснете аудио от началното
меню.
3. Натиснете Източник S от
екрана.
(Само за модел от Тип 2)

Радио
4. Натиснете FM, AM или DAB от
екрана. Извежда се FM, AM
или DAB радио честотата на
най-скоро слушаната станция.

Автоматично търсене на
излъчващи станции

■ Натиснете t ТЪРСИ v, за да
търсите автоматично за налични
радиостанции с добър сигнал.
■ Задръжте и влачете с пръст
наляво или надясно от
радиостанцията, за да търсите
автоматично за налични станции
с добро приемане.
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3. Натиснете < или > за избор на
желаната страница с любими
станции.

Ръчно търсене на излъчващи
станции

Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.

Неколкократно натискайте k
НАСТР. l за ръчно намиране на
желаната станция.

Търсене на излъчващи
станции чрез предварително
запаметените бутони
Запаметяване на станции към
бутоните
1. Изберете честотната лента
(FM, AM или DAB), в която
искате да запомните станция.
2. Изберете желаната станция.

4. Задръжте някой от бутоните за
запаметяване, за да
регистрирате текущата
радиостанция на този бутон в
избраната страница с любими
радиостанции.
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Радио
◆ Могат да бъдат запаметени
до 7 страници с любими
радиостанции и всяка
страница може да съхранява
до пет радиостанции.
◆ За промяна на
предварително запаметена
станция, просто настройте на
новата станция и натиснете
продължително бутона.

Директно превключване на
радиостанция, запаметена към
бутон
1. Неколкократно натискайте <
или > за избор на желаната
страница с любими станции.
2. Натиснете запаметения бутон,
за да започнете директно
приемане на радиостанцията,
запаметена към този бутон.

Autostore (автоматично
запаметяване)

Станциите с най-добро приемане
се запаметяват автоматично като
радио станции в съответния ред.

1. Изберете желаната лента (FM,
AM или DAB).
2. Натиснете AS.

Ако потребителят натисне AS от
екрана за FM/AM/DAB радио,
когато няма запаметена станция,
автоматичното запаметяване на
FM/AM ще се обнови.
В случай на DAB режим, само
избраната категория се извежда в
списъка с категории.

Преглед на информация за
станция

Натиснете станцията от екрана FM/
AM/DAB.

3. Неколкократно натискайте <
или > за избор на желаната
страница с AS (автоматично
запаметяване).
4. Натиснете запаметения бутон,
за да започнете директно
приемане на радиостанцията,
запаметена към този бутон.
Съобщение
За обновяване на автоматичното
запаметяване на FM/AM/DAB,
натиснете и задръжте AS.

Показаната информация включва
Честота, PTY код (тип програма) и
радиотекст.

Радио
Съобщение
PTY (Program type) показва
различните типове програми
(новини, спорт, музика и др.), като
една от услугите RDS (Radio Data
System).

Използване на менюто на
радиоприемника
Общо използване на радио менюто
1. Изберете желаната лента (FM,
AM или DAB).
2. Натиснете МЕНЮ от екрана
FM/AM/DAB.
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3. Натиснете желаното меню за
избор на съответния елемент
или извеждане на подробно
меню за този елемент.
4. Натиснете q, за да се върнете
към предишното меню.
Списъци на предпочитани станции
(FM/AM/DAB меню)
1. От FM меню/AM меню/DAB
меню, натиснете cписък с
предпочитания за извеждане
на списъци на предпочитани
станции.
Извежда се информация
cписък с предпочитания.

2. Обхождайте списъка с R или
S. Настройте на желаната
станция, като я изберете.
Списък на FM/AM/DAB станции
(FM/AM/DAB меню)
1. От FM меню/AM меню/DAB
меню, натиснете cписък с FM
станции/cписък с AM станции/
cписък с DAB станции за
извеждане на съответния
списък със станции.
Извежда се информация за
станциите.
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Съобщение
cписък с FM категории е достъпен
само за RDS (Radio Data System).
В случай на DAB режим, само
избраната категория се извежда в
списъка с категории.

2. Обхождайте списъка с R или
S. Настройте на желаната
станция, като я изберете.
Списък на FM/AM/DAB категории
(FM/AM/DAB меню)
1. От FM меню/DAB меню,
натиснете cписък с FM
категории/cписък с DAB
категории.
Извежда се информация
cписък с FM категории/cписък
с DAB категории.

(Само за модел от Тип 1)

(Само за модел от Тип 2)
2. Обхождайте списъка с R или
S. Настройте на желаната
станция, като я изберете.

Обновяване на списък на FM/AM/
DAB станции (FM/AM/DAB меню)
1. От FM меню/AM меню/DAB
меню, натиснете oбнови FM
станции/oбнови AM станции/
oбнови списък DABстанции.

Ще се извърши обновяване на
cписък с FM станции/cписък с

Радио
AM станции/cписък с DAB
станции.
2. По време на cписък с FM
станции/cписък с AM станции/
cписък с DAB станции
обновяване, натиснете Отмени,
за да спрете записа на
промените.

Настройки на тона (FM/AM/
DAB меню)

От менюто за настройки на тон,
характеристиките на звука мога да
бъдат настроени различно в
зависимост от FM/AM/DAB сигнала
и от функциите на всеки
аудиоплейър.
1. От FM меню/AM меню/DAB
меню, натиснете настройки на
тон за влизане в режим на
настройка на звука.
Показва се менюто настройки
на тон.

◆ Режим EQ (Еквалайзер):
Изберете или изключете
звуковия стил (Manual, Pop,
Rock, Country, Classical, Talk)
използвайки < или >.
◆ Натиснете + или - за ръчно
избиране на желания стил.
◆ Бас: Настройва нивата на
ниските честоти от -12 до +12.
◆ Mid (Среден диапазон):
Настройва нивата на
средните честоти от -12 до
+12.
◆ Високи честоти: Настройва
нивата на високите честоти
от -12 до +12.
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◆ Фейдър (разпределение на
силата на звука отпред/
отзад): Регулира баланса на
предни/задни
високоговорители.
◆ Баланс (разпределение на
силата на звука вляво/
вдясно): Регулира баланса на
леви/десни
високоговорители
◆ Reset: Възстановяване на
настройките до фабричните
стойности.
2. Натиснете ОК.
Съобщение
В режим EQ от настройките на
тона може да се избират само
"Manual" и "Talk", в зависимост от
звуковата система.

DAB съобщения (DAB меню)
(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB меню, натиснете DAB
съобщения за извеждане на
списък DAB съобщения.
Извежда се списъчна
информация.
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2. Обхождайте списъка с R или
S. Настройте на желаната
станция, като я изберете.
3. Натиснете ОК.

EPG текуща програма (DAB
меню)

(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB меню, натиснете EPG
текуща програма за показване
на EPG текуща програма.
Извежда се информация за
програмата.

2. Натиснете ОК.

Списък на EPG станции (DAB
меню)
(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB меню, натиснете
Cписък със станции в EPG за
извеждане на Cписък със
станции в EPG.
Извежда се списъчна
информация.

2. Натиснете Информация за
преглед на подробна
информация.

Радио
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intellitext (DAB меню)

(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB меню, натиснете
intellitext за извеждане на
intellitext списък.

3. Натиснете един от елементите
за преглед на подробна
информация.

info (DAB меню)
2. Натиснете върху желания
елемент.

(Само за модел от Тип 2)
От DAB меню, натиснете
информация за извеждане на
информация за текущата DAB
услуга.

Антена с фиксирана
стойка
За да свалите антената от покрива
на автомобила, завъртете я
обратно на часовниковата стрелка.
За да поставите антената на
покрива на автомобила, завъртете
я по посока на часовниковата
стрелка.
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Внимание

Сваляйте антената преди да
влезете в места с нисък таван, в
противен случай тя може да се
повреди.
Ползването на автоматична
автомивка с поставена антена
може да доведе до нейната
повреда или до повреда на
покрива. Сваляйте антената
преди ползването на
автоматична автомивка.
При поставянето на антената я
затягайте добре и я нагласяйте в
изправено положение за да
осигурите качествено
радиоприемане.

Многовълнова антена
Многовълновата антена се намира
на покрива на автомобила.
Антената се използва за AM/FM
радио, DAB радио (само за модел
от Тип 2) и GPS (Система за
глобално позициониране), ако
автомобилът разполага с тези
функции. Не покривайте антената,
за да приема ясен сигнал.

Външни устройства

Външни устройства

Обща информация
Аудио система

Обща информация .................... 29
Възпроизвеждане на аудио ....... 39
Показване на снимки ................. 45
Възпроизвеждане на филми ..... 47
Използване на приложения за
смартфон .................................... 51

Система Инфотейнмънт може да
възпроизвежда музикални
файлове от USB памети или iPod/
iPhone продукти.
Внимание при употреба на MP3/
WMA/OGG/WAV файлове
■ Този продукт може да
възпроизвежда музикални
файлове с
разширение .mp3, .wma, .ogg, .w
av (малки букви)
или .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(главни букви).
■ МР3 файловете, които могат да
се възпроизвеждат от продукта,
са следните:
- Скорост на предаване: 8 kbps до
320 kbps
Честота на дискретизация:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (за
MPEG-1 audio layer-3), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (за MPEG-2
audio layer-3)
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■ Докато този продукт може да
възпроизвежда файлове със
скорост на предаване 8 kbps до
320 kbps, файловете със скорост
на предаване 128 kbps са с подобро качество на звука.
■ Този продукт може да покаже
информация от ID3 етикета
(версия 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 или 2.4)
за MP3 файловете, като
например име на албума и на
изпълнителя.
■ За да покажете информация за
албума (заглавие на диска),
песента (заглавие на песента) и
изпълнителя (изпълнителя на
песента), файлът трябва да е
съвместим с ID3 етикет във
формати V1 и V2.
Внимание при използването на
USB памети и iPod/iPhone
■ Функционирането не може да се
гарантира, ако устройството
притежава вграден харддиск
или CF, или SD карта с памет и е
свързано чрез USB адаптер.
Използвайте USB устройство с
флаш памет.
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■ Избягвайте електростатичен
разряд при свързване или
изключване на USB
устройството. Ако свързването
или изключването се повтарят
многократно на кратък интервал
от време, това може да доведе
до проблеми при използване на
устройството.
■ Функционирането не е
гарантирано, ако свързващият
конектор на USB устройството не
е метален.
■ Свързването на USB устройства
от тип i-Stick може да не завърши
успешно, заради вибрациите на
автомобила, така че тяхното
функциониране не може да се
гарантира.
■ Внимавайте да не докоснете
USB конектора с някакъв
предмет или някоя част от тялото
си.
■ USB паметта може да се
разпознае само, когато е
форматирана като FAT16/32,

■

■

■

■

exFAT файлова система. NTFS и
останалите файлови системи не
могат да се разпознават.
В зависимост от типа и
капацитета на USB устройството
и типа на съхранявания файл,
времето, необходимо за
разпознаване на файла може да
варира. В този случай не става
въпрос за проблем с продукта,
затова моля изчакайте
файловете да бъдат
обработени.
Файловете в някои USB памети
могат да не се разпознаят
поради проблеми със
съвместимостта.
Не изключвайте USB
устройството, докато се
възпроизвежда от него. Това
може да предизвика повреда в
продукта или в техническите
характеристики на USB
устройството.
Изключвайте свързаното USB
устройство, когато запалването
на автомобила е изключено. Ако
запалването е включено, докато

USB устройството е свързано, то
може да се повреди или може да
не функционира нормално в
някои случаи.
■ USB памет може да се свързва
към този продукт за
възпроизвеждане на музикални
файлове/филми, преглед на
файлове със снимки или
актуализиране.
■ USB конекторът на този продукт
не трябва да се използва за
зареждане на USB аксесоари,
защото топлината, която се
генерира, може да предизвика
проблеми с техническите
характеристики или повреда в
продукта.
■ Когато логическото устройство
се отдели от USB устройството,
само файлове от най-горното
ниво на логическото устройство
могат да бъдат
възпроизвеждани. Поради тази
причина, музикалните файлове,
които ще се възпроизвеждат,
трябва да са записани в найгорното ниво на логическото

Външни устройства
устройство. Музикалните
файлове на някое USB
устройство може да не се
възпроизвеждат нормално, ако
приложението е заредено чрез
разделяне на отделни
устройства вътре в USB
устройството.
■ Музикални файлове, за които
важи DRM (Digital Right
Management) (Управление на
цифровите права), не могат да се
възпроизвеждат.
■ Този продукт поддържа USB
памети, които имат капацитет от
2500 музикални файла, 2500
файла със снимки, 250 файла с
филми, 2500 папки и 10-степенна
структура на папките.
Нормалната работа не може да
се гарантира за устройства,
които надхвърлят тази граница.
iPod/iPhone може да
възпроизвежда всички
поддържани файлови формати.
Но в музикалните списъци се
показват до 2500 файла на

■

■

■

■

■

екрана, сортирани по азбучен
ред.
Някои модели на iPod/iPhone
може да не поддържат
свързаност или функционалност
на този продукт.
Свързвайте iPod/iPhone само
чрез съединителните кабели,
предлагани с продуктите iPod/
iPhone. Не могат да се използват
други кабели за връзка.
В някои редки случаи, iPod/
iPhone продуктът може да бъде
повреден, ако запалването се
включи, докато има връзка към
този продукт. Когато iPod/iPhone
продуктът не е бил използван,
съхранявайте го изключен от
този продукт, като запалването
на автомобила е изключено.
Когато iPod/iPhone се свърже
към USB порта чрез iPod/iPhone
кабел, Bluetooth музика не се
поддържа.
Свържете iPod/iPhone към USB
порта чрез кабела на iPod/
iPhone, за да възпроизвеждате
музикалните файлове от iPod/
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iPhone. Ако iPod/iPhone е
свързан към AUX входа,
музикалните файлове не се
възпроизвеждат.
■ Свържете iPod/iPhone към AUX
входа чрез AUX кабела на iPod/
iPhone, за да възпроизвеждате
филмовите файлове от iPod/
iPhone. Ако iPod/iPhone е
свързан към USB порта,
филмовите файлове не се
възпроизвеждат.
■ Функциите за възпроизвеждане и
позициите на информационния
дисплей на iPod/iPhone,
използвани със Система
Инфотейнмънт, може да се
различават от тези на iPod/
iPhone по отношение на реда на
възпроизвеждане, метода на
възпроизвеждане и показваната
информация.
■ Виж следната таблица за
класифициране на позициите,
свързани с функцията за
търсене, предоставени от iPod/
iPhone продукта.
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■ Файлови разширения:
.jpg, .bmp, .png, .gif (не се
поддържа анимиран GIF)
■ Някои файлове може да не
работят поради различен
формат на записа или
състоянието на файла.

Система за филми

Система за снимки

Система Инфотейнмънт може да
възпроизвежда файлове със
снимки от USB памети.
Внимание при използването на
файлове със снимки
■ Размер на файла:
- JPG: от 64 до 5000 пиксела
(ширина) от 64 до 5000 пиксела
(височина)
- BMP, PNG, GIF: от 64 до 1024
пиксела (ширина) от 64 до 1024
пиксела (височина)

Система Инфотейнмънт може да
възпроизвежда файлове с филми
от USB памети.
Внимание при използването на
файлове с филми
■ Възможна резолюция: в рамките
на 720 x 576 (W x H) пиксела.
■ Кадрова честота: под 30 fps.
■ Възпроизвеждани филмови
файлове:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Възпроизвежданите формати на
филми може да не могат да се
възпроизведат, в зависимост от
формата на codec-а.
■ Възпроизвеждан формат на
субтитри: .smi

■ Възпроизвеждан формат на
Codec: divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4
(mpg4, mp42, mp43), wmv9
(wmv3)
■ Възпроизвеждан формат на
аудио: MP3, AC3, AAC, WMA
■ Макс. скорост на предаване на
видео:
- mpeg-1: 8mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps
■ Макс.скорост на предаване на
аудио:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
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- aac: 449kbps
■ Филмови файлове, за които
важи DRM (Digital Right
Management) (Управление на
цифровите права), не могат да се
възпроизвеждат.

Bluetooth система

Система на допълнителни
устройства

Система Инфотейнмънт може да
възпроизвежда музика или филми
от свързани допълнителни
устройства.
■ Ако вече има свързано
допълнително устройство,
натиснете ; > аудио > Източник
S > AUX за възпроизвеждане на
музикалния източник на
допълнителното устройство.
■ Типът на AUX кабела
- 3-жилен кабел: AUX кабел за
аудио

- 4-жилен кабел: AUX кабел за
филми (AUX кабел за iPod/
iPhone)
4-жилният кабел се поддържа
при възпроизвеждане на филми.
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■ Поддържан профил: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ Музика през Bluetooth може да не
се поддържа, в зависимост от
мобилния телефон или Bluetooth
устройството.
■ От мобилния телефон или
Bluetooth устройството,
намерете типа Bluetooth
устройство, което да настроите/
свържете като стерео слушалки.
■ Икона на музикална нота n ще се
появи на екрана, ако има
успешно свързани стерео
слушалки.
■ Звукът, възпроизвеждан от
Bluetooth устройството, се
възпроизвежда от системата
Инфотейнмънт.
■ Музика през Bluetooth може да се
възпроизвежда само, ако е
свързано Bluetooth устройство.
За възпроизвеждане на музика
през Bluetooth, свържете
Bluetooth телефона към Система
Инфотейнмънт.

34

Външни устройства

Съобщение
За повече информация, вижте
"Стиковане и свързване чрез
Bluetooth" 3 53
■ Ако Bluetooth се прекъсне по
време на възпроизвеждането на
музика от телефона, музиката се
прекъсва. Функцията за аудио
стрийминг може да не се
поддържа от всички Bluetooth
телефони. Само една функция
може да се използва в даден
момент между Bluetooth хендсфри или музикалната функция на
телефона. Например, ако
преминете към Bluetooth хендсфри по време на
възпроизвеждане на музика,
тогава музиката се прекъсва.
Възпроизвеждането на музика от
колата е възможно, когато няма
музикални файлове, запаметени
в мобилния телефон.
■ За възпроизвеждане на музика
чрез Bluetooth, музиката трябва
да бъде възпроизведена поне
веднъж от режима "Музикален
плейър" на мобилния телефон
или Bluetooth устройството след

свързването на стерео
слушалките. След
възпроизвеждане поне веднъж,
музикалният плейър
автоматично възпроизвежда
музиката след влизане в режим
"Възпроизвеждане" и ще спре
автоматично при излизане от
режима "Възпроизвеждане". Ако
мобилният телефон или
Bluetooth устройството не е на
екрана на режима за изчакване,
някои устройства може да не
започнат автоматично да
възпроизвеждат музика в
режима за възпроизвеждане на
музика чрез Bluetooth.
■ Не сменяйте песните твърде
бързо при възпроизвеждане на
музика чрез Bluetooth.
■ Необходимо е известно време за
да се предадат данните от
мобилния телефон до
Инфотейнмънт системата.
Системата Инфотейнмънт
възпроизвежда звука от
мобилния телефон или Bluetooth
устройството както е предаден.

■ Ако мобилният телефон или
Bluetooth устройството не е на
екрана на режима за изчакване,
той може да не започне
автоматично възпроизвеждане в
режим на възпроизвеждане на
музика чрез Bluetooth.
■ Системата Инфотейнмънт
предава реда на
възпроизвеждане към мобилния
телефон в режим на
възпроизвеждане на музика
чрез Bluetooth. Ако това се
направи в друг режим, тогава
устройството изпраща команда
за спиране. В зависимост от
опциите на мобилния телефон
активирането на командата за
започване/спиране на
възпроизвеждането може да
отнеме известно време.
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■ Ако възпроизвеждането на
музика чрез Bluetooth не
функционира, проверете дали
мобилният телефон е на екрана
на режима за изчакване.
■ Понякога звукът може да
прекъсне при възпроизвеждане
чрез Bluetooth.

35

Показване/скриване на икони на
приложения от менюто за
Smartphone връзка
1. Натиснете ; > линк за
смартфон. Извежда се менюто
за Smartphone връзка.

Smartphone връзка
Smartphone поддръжка от
приложение
iPod/ iPhone USB свързване
Android
Безжична техно‐
телефон
логия Bluetooth
■ В случай на iPhone, свържете
iPhone чрез USB порта, за да
използвате приложението.
■ В случай на телефон с Android,
свържете телефона и система
Инфотейнмънт чрез безжичната
тефнология Bluetooth, за да
използвате приложението.

2. Натиснете настройки. Показва
се менюто за настройки на
приложения.

3. Натиснете иконата на желаното
приложение, за да скриете
иконата на приложението,
показана в менюто за
Smartphone връзка. Натиснете
иконата на желаното
приложение, за да покажете
иконата на приложението,
скрита в менюто за Smartphone
връзка.
4. Натиснете ОК.
Ако има активирано приложение в
менюто за Smartphone връзка,
отметката g се активира в горната
част на началното меню или
екрана за възпроизвеждане.
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iPod/iPhone съобщения за грешки и
решения
Ако Система Инфотейнмънт не
може да активира приложение от
вашия iPod/iPhone, свързан чрез
USB порта, ще се изведе следното
съобщение за грешка.

■ Вашият iPhone е заключен. =>
Отключва вашия iPhone.
■ Имате отворено друго активно
приложение. => Затваря друго
активно приложение.
■ Не сте инсталирали това
приложение на вашия iPhone. =>
Инсталирайте приложението на
вашия iPhone.
Ако iOS версията на вашия iPhone
е под 4.0, ще се изведат следните
съобщения за грешка.

Активирайте приложението на
вашия iPhone и след това
натиснете желаното приложно
меню от Система Инфотейнмънт.
Ако Система Инфотейнмънт не
може да активира приложение от
вашия смартфон, свързан чрез
Bluetooth, ще се изведе следното
съобщение за грешка.

■ Нулирайте всички настройки,
свързани с телефона и след това
натиснете желаното приложно
меню от Система
Инфотейнмънт.

Външни устройства
■ Свържете отново вашия
смартфон и Система
Инфотейнмънт чрез безжичната
технология Bluetooth и след това
натиснете желаното приложно
меню от Система
Инфотейнмънт.
■ Когато спрете приложението на
вашия смартфон, обикновено
отнема известно време, докато
се върнете към нормална
работа. Опитайте да активирате
приложението след около 10 - 20
секунди.
Ако искате да превключите на
друго приложение, докато на
вашия iPod/iPhone, свързан чрез
USB порта, е активно друго
приложение, отидете на началното
меню, като използвате бутона
Home на iPod/iPhone, и след това
натиснете иконата на
приложението от менюто за
смартфон връзка на Система
Инфотейнмънт.
Ако iPhone е свързан към Система
Инфотейнмънт чрез USB порта и
Система Инфотейнмънт е

свързана към друг телефон чрез
безжична Bluetooth технология,
възможно е да се превключва
между двете приложения (iPhone
и Bluetooth телефон), използвайки
списъка със смартфон устройства,
показан на екрана.

Натиснете iPhone или Bluetooth
телефон, за да активирате
приложението чрез желаното
устройство.
Уебсайтове с допълнителна
информация
Австрия / Немски:
www.chevrolet.at/MyLink
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Армения / Арменски:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Армения / Руски:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Азърбайджан / Азерски:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Азърбайджан / Руски:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Беларус / Руски:
www.chevrolet.by/MyLink
Белгия / Фламандски:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Белгия / Френски:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Босна и Херцеговина / Хърватски:
www.chevrolet.bа/MyLink
България / Български:
www.chevrolet.bg/MyLink
Хърватска / Хърватски:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Кипър / Гръцки/Английски:
www.chevrolet.com.cy
Чешка република / Чешки:
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www.chevrolet.cz/MyLink
Дания / Датски:
www.chevrolet.dk/MyLink
Естония / Естонски:
www.chevrolet.ее/MyLink
Финландия / Фински:
www.chevrolet.fi/MyLink
Франция / Френски:
www.chevrolet.fr/MyLink
Грузия / Грузински:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Грузия / Руски:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Германия / Немски:
www.chevrolet.de/MyLink
Гърция / Гръцки:
www.chevrolet.gr/MyLink
Унгария / Унгарски:
www.chevrolet.hu/MyLink
Исландия / Английски:
www.chevrolet.is
Ирландия / Английски:
www.chevrolet.iе/MyLink

Италия / Италиански:
www.chevrolet.it/MyLink
Казахстан / Казахски:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Казахстан / Руски:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Латвия / Латвийски:
www.chevrolet.lv/MyLink
Литва / Литовски:
www.chevrolet.lt/MyLink
Люксембург / Френски:
www.chevrolet.lu/MyLink
Македония / Македонски:
www.chevrolet.mk/MyLink
Малта / Гръцки/Английски:
www.chevrolet.com.mt
Молдова / Румънски:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Молдова / Руски:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Холандия / Холандски:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Норвегия / Норвежки:

www.chevrolet.no/MyLink
Полша / Полски:
www.chevrolet.pl/MyLink
Португалия / Португалски:
www.chevrolet.pt/MyLink
Румъния / Румънски:
www.chevrolet.ro/MyLink
Русия / Руски:
www.chevrolet.ru/MyLink
Сърбия / Сръбски:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Словакия / Словашки:
www.chevrolet.sk/MyLink
Словения / Сръбски:
www.chevrolet.si/MyLink
Испания / Испански:
www.chevrolet.еs/MyLink
Швеция / Шведски:
www.chevrolet.sе/MyLink
Швейцария / Немски:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Швейцария / Френски:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
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Швейцария / Италиански:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Турция / Турски:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Великобритания / Английски:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Инфотейнмънт ще премине
автоматично към предишната
аудио функция.

Съобщение
Ако потребителят желае да
отстрани USB устройството за
съхранение, изберете друга
функция и след това махнете
USB.
Пауза
Натиснете = по време на
възпроизвеждане.
Натиснете l за подновяване на
възпроизвеждането.

Възпроизвеждане на
аудио
USB плейър
Възпроизвеждане на файлове с
музика от USB памет
Свържете USB устройството,
съдържащо файловете с музика,
към USB порта.
■ След като Система
Инфотейнмънт приключи с
изчитането на информацията от
USB памет, тя ще започне да се
възпроизвежда автоматично.
■ Ако се свърже нечетима USB
памет, ще се изведе съобщение
за грешка и Система
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Съобщение
Ако USB устройството за
съхранение е вече свързано,
натиснете ; > аудио > Източник
S > USB за възпроизвеждане на
музика от USB.
Приключване на
възпроизвеждането на USB
музикалните файлове
1. Натиснете Източник S.
2. Изберете друга функция с
натискане на AM, FM, AUX или
Bluetooth.

Възпроизвеждане на следващия
файл
Натиснете v за възпроизвеждане
на следващия файл.
Възпроизвеждане на предишния
файл
Натиснете t в рамките на 5
секунди от началото на
възпроизвеждането, за да пуснете
предишния файл.
Връщане към началото на текущия
файл
Натиснете t след 5 секунди от
началото на възпроизвеждането.

40

Външни устройства

Сканиране напред или назад
Задръжте натиснат t или v по
време на възпроизвеждането, за
да превъртите бързо назад или
напред. Отпуснете бутона, за да
подновите нормалната скорост на
възпроизвеждане.

Преглед на информация за
възпроизвеждания файл
Натиснете заглавието по време на
възпроизвеждане, за да видите
информация за файла, който се
възпроизвежда.

Възпроизвеждане на файл
неколкократно
Натиснете r по време на
възпроизвеждане.
■ 1: Възпроизвежда непрекъснато
текущия файл.
■ Вс.: Възпроизвежда
непрекъснато всички файлове.
■ Off: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на файл
случайно
Натиснете s по време на
възпроизвеждане.
■ On: Възпроизвежда в случаен
ред всички файлове.
■ Off: Връща към нормално
възпроизвеждане.

■ Неправилната информация не
може да се модифицира или
коригира в Система
Инфотейнмънт.
■ Информацията за песни,
изразена чрез специални
символи или на неподдържани
езици, може да се показва
като d.
Използване на музикалното меню
на USB
1. Натиснете МЕНЮ по време на
възпроизвеждане. Броят на
съответните песни се показва
по всички песни/папки/
изпълнители/албуми/жанрове.

■ Показваната информация
включва заглавие, име на файла,
име на папката и изпълнител/
албум, записани заедно с
песента.
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iPod/iPhone, то ще започне да се
възпроизвежда автоматично от
последно възпроизвежданото
място.
■ Ако се свърже нечетимо iPod/
iPhone устройство, ще се изведе
съответно съобщение за грешка
и Система Инфотейнмънт ще
премине автоматично към
предишната аудио функция.
2. Натиснете желания режим на
възпроизвеждане.
Настройки на звука
1. Натиснете МЕНЮ по време на
възпроизвеждане.
2. Обхождайте списъка с R и S.
Натиснете настройки на тон.

3. За подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 20.

iPod/iPhone плейър

Ограничено до моделите, които
поддържат връзка с iPod/iPhone.
Възпроизвеждане на файлове с
музика от iPod/iPhone
Свържете iPod/iPhone
устройството, съдържащо
файловете с музика, към USB
порта.
■ След като Система
Инфотейнмънт приключи с
изчитането на информацията от

Съобщение
Ако вече е свързан iPod/iPhone,
натиснете ; > аудио > Източник
S > iPod за възпроизвеждане на
iPod/iPhone.
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Приключване на
възпроизвеждането на iPod/iPhone
музикалните файлове
1. Натиснете Източник S.
2. Изберете друга функция с
натискане на AM, FM, AUX или
Bluetooth.
Съобщение
Ако потребителят желае да
отстрани iPod/iPhone, изберете
друга функция и след това
махнете iPod/iPhone.

Възпроизвеждане на предишната
песен
Натиснете t в рамките на 2
секунди от началото на
възпроизвеждането, за да пуснете
предишната песен.
Връщане към началото на
текущата песен
Натиснете t след 2 секунди от
началото на възпроизвеждането.

Пауза
Натиснете = по време на
възпроизвеждане.
Натиснете l за подновяване на
възпроизвеждането.

Сканиране напред или назад
Задръжте натиснат t или v по
време на възпроизвеждането, за
да превъртите бързо назад или
напред. Отпуснете бутона, за да
подновите нормалната скорост на
възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на следващата
песен
Натиснете v за възпроизвеждане
на следващата песен.

Възпроизвеждане на файл
неколкократно
Натиснете r по време на
възпроизвеждане.

■ 1: Възпроизвежда непрекъснато
текущия файл.
■ ALL: Възпроизвежда
непрекъснато всички файлове
■ ИЗКЛ: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на файл
случайно
Натиснете s по време на
възпроизвеждане.
■ ВКЛ.: Възпроизвежда в случаен
ред всички файлове
■ ИЗКЛ: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Преглед на информация за
възпроизвежданата песен
Натиснете върху заглавието по
време на възпроизвеждане, за да
видите информация за песента,
която се възпроизвежда.

Външни устройства
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Използване на менюто iPod
1. Натиснете MENU по време на
възпроизвеждане. Броят на
съответните песни се показва
по плейлисти/изпълнители/
албуми/песни/жанрове/
композитор/аудио книги.

■ Показваната информация
включва заглавие и изпълнител/
албум, записани заедно с
песента.
■ Неправилната информация не
може да се модифицира или
коригира в Система
Инфотейнмънт.
■ Информацията за песни,
изразена чрез специални
символи или на неподдържани
езици, може да се показва
като d.

3. За подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 20.

Допълнително устройство
2. Натиснете желания режим на
възпроизвеждане.
Настройки на звука
1. Натиснете МЕНЮ по време на
възпроизвеждане.
2. Обхождайте списъка с R и S.
Натиснете настройки на тон.

Възпроизвеждане на музикалния
източник на допълнително
устройство
Свържете допълнителното
устройство, съдържащо музиката,
към AUX входа. След като Система
Инфотейнмънт приключи с
изчитането на информацията от
допълнителното устройство, то ще
започне да се възпроизвежда
автоматично.
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Настройки на звука
1. Натиснете настройки на тон по
време на възпроизвеждането
на музика.

2. За подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 20.

Bluetooth
Възпроизвеждане на музика през
Bluetooth
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете аудио от началното
меню.
3. Натиснете Източник S от
екрана.
4. Натиснете Bluetooth за избор на
режим на музика през Bluetooth.

Съобщение
Тази функция не може да бъде
избрана, ако не е свързано
Bluetooth устройство.
Пауза
Натиснете 6= по време на
възпроизвеждането. Натиснете
6= отново за подновяване на
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане на следващата
песен
Натиснете v за възпроизвеждане
на следващата музика.
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Възпроизвеждане на предишната
песен
Натиснете t в рамките на 2
секунди от началото на
възпроизвеждането, за да пуснете
предишната музика.
Връщане към началото на
текущата песен
Натиснете t след 2 секунди от
началото на възпроизвеждането.
Търсене
Задръжте натиснат t или v за
бързо превъртане напред или
назад.
Възпроизвеждане на музика
неколкократно
Натиснете r по време на
възпроизвеждане.
■ 1: Възпроизвежда непрекъснато
текущия музикален файл.
■ Вс.: Възпроизвежда
непрекъснато всички музикални
файлове.
■ Off: Връща към нормално
възпроизвеждане.
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Съобщение
Тази функция за връзка може да
не се поддържа, в зависимост от
мобилния телефон.
Възпроизвеждане на музика
случайно
Натиснете s по време на
възпроизвеждане.
■ On: Възпроизвежда в случаен
ред всички музикални файлове.
■ Off: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Съобщение
Тази функция за връзка може да
не се поддържа, в зависимост от
мобилния телефон.
Настройки на звука
1. Натиснете k по време на
възпроизвеждане.

2. За подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 20.

Показване на снимки
Преглед на снимка
1. Свържете USB устройството,
съдържащо файловете със
снимки, към USB порта.
Ще се покаже снимката.
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Завъртане на снимка

От екрана със снимки, натиснете
u или v за завъртане по часовника
или обратно.

Уголемяване на снимка

От екрана със снимки, натиснете
w за уголемяване на снимката.

Използване на менюто за
снимки на USB
2. Натиснете върху екрана, за да
скриете/покажете контролната
лента. Натиснете върху екрана
отново, за да се върнете към
предишния екран.
Съобщение
Ако USB устройството за
съхранение е вече свързано,
натиснете ; > cнимка & филм >
Източник S > USB (снимка) за
преглед на снимки.
За вашата безопасност, някои
функции са деактивирани по време
на движение.

Преглед на слайдшоу

От екрана със снимката,
натиснете t.
■ Слайдшоуто ще започне да се
възпроизвежда.
■ Натиснете екрана за отмяна на
слайдшоуто, докато то се
възпроизвежда.

Преглед на предишна или
следваща снимка

От екрана със снимки, натиснете
d или c за преглед на предишна
или следваща снимка.

1. От екрана със снимката,
натиснете МЕНЮ. Показва се
USB меню снимки.

Външни устройства
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◆ дисплей час/темп : За
извеждане на часовника и
температурата на цял екран,
изберете On или Off.
◆ настройки на дисплей:
Регулира яркостта и
контраста.
3. След приключване на
настройкат, натиснете q.

2. Натиснете желаното меню.
◆ списък със снимки: Показва
всички списъци със снимки.
◆ сортиране по заглавие:
Показва снимките по ред на
заглавията.
◆ сортиране по дата: Показва
снимките по ред на датата.
◆ време слайдшоу: Избира
интервал за слайдшоу.

Възпроизвеждане на
филми
Възпроизвеждане на файл с
филм
1. Свържете USB устройството,
съдържащо файловете с
филми, към USB порта.
Филмът ще започне да се
възпроизвежда.

2. Натиснете екрана, за да
скриете контролната лента.
Натиснете екрана отново, за да
се върнете към предишния
екран.
Съобщение
Ако USB устройството за
съхранение е вече свързано,
натиснете ; > cнимка & филм >
Източник S > USB (филм) за
възпроизвеждане на филма.
Функцията за филми не е достъпна
по време на движание. (Съгласно
законите за движение по
пътищата, тя е достъпна само при
паркиран автомобил.)
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Възпроизвеждане на
предишния филм

Натиснете d в рамките на 5
секунди от началото на
възпроизвеждането, за да пуснете
предишния филм.

Използване на филмовото
меню на USB
1. От екрана с филма, натиснете
МЕНЮ. Ще се покаже
филмовото меню на USB.

Връщане към началото на
текущия филм

Натиснете d след 5 секунди от
началото на възпроизвеждането.

Пауза

Сканиране напред или назад

Натиснете / по време на
възпроизвеждане.
Натиснете отново c за
подновяване на
възпроизвеждането.

Задръжте натиснат d или c по
време на възпроизвеждането, за
да превъртите бързо назад или
напред. Отпуснете бутона, за да
подновите нормалната скорост на
възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на
следващия филм

Преглед в пълноекранен
режим

Натиснете c за възпроизвеждане
на следващия филм.

От екрана с филма, натиснете x за
преглед на цял екран.
Натиснете x отново, за да се
върнете към предишния екран.

2. Натиснете желаното меню.
◆ списък с филми: Показва
всички списъци с филмови
файлове.
◆ дисплей час/темп : За
извеждане на часовника и
температурата на цял екран,
изберете On или Off.

Външни устройства
◆ настройки на дисплей:
Регулира яркостта и
контраста.
◆ настройки на тон: Регулира
настройките на тона. За
подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 20.
3. След приключване на
настройкат, натиснете q.

Език на субтитри

Ако файлът с филма има език за
субтитри, потребителят може да
види този език.
1. От екрана с филма,
натиснете k.
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Съобщение
Потребителят може да избере
един от езиците за субтитри,
поддържани от филмовия формат
на файл DivX.
Ако има език на субтитрите,
потребителят може да избере
езика или да го включи/изключи.

2. Натиснете < или >.

Съобщение
Възпроизвеждан формат за
субтитри: .smi
Името на файла със субтитри
(.smi) трябва да е същото, като
името на файла с филма.

Език на аудио

Ако файлът с филма има аудио
език, потребителят може да избира
този език.
1. От екрана с филма,
натиснете k.

3. Натиснете l.
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Съобщение
Потребителят може да избере
един от езиците за аудио,
поддържани от филмовия формат
на файл DivX.

Възпроизвеждане на филми
от допълнително устройство

2. Натиснете < или >.

3. Натиснете l.

Свържете допълнителното
устройство, съдържащо филма,
към AUX входа. След като Система
Инфотейнмънт приключи с
изчитането на информацията от
допълнителното устройство, то ще
започне да се възпроизвежда
автоматично.

Съобщение
Ако вече има свързано
допълнително устройство,
натиснете ; > cнимка & филм >
Източник S > AUX (филм) за
възпроизвеждане на филма на
допълнителното устройство.
В случай на iPod/iPhone,
свържете iPod/iPhone към AUX
входа чрез AUX кабела за iPod/
iPhone, за да възпроизведете
филми от iPod/iPhone.
Функцията за филми не е достъпна
по време на движание. (Съгласно
законите за движение по
пътищата, тя е достъпна само при
паркиран автомобил.)

Външни устройства
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Използване на
приложения за смартфон

Използване на филмовото меню
на AUX
1. От екрана с AUX филми,
натиснете МЕНЮ. Показва се
AUX меню.

2. Натиснете желаното меню.
◆ настройки на тон: Регулира
настройките на тона. За
подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 20.
◆ дисплей час/темп : За
извеждане на часовника и
температурата на цял екран,
изберете On или Off.
◆ display settings: Регулира
яркостта и контраста.
3. След приключване на
настройкат, натиснете q.

Съобщение
Някои изображения и разяснения
могат да се различават в
зависимост от операционните
системи на телефоните,
версиите, и/или версиите на
приложението. Тази глава
разяснява основните принципи на
действие.

Как да свържете приложение
към MyLink
1. Инсталирайте приложението на
вашия смартфон.
2. Свържете вашия Смартфон и
Система Инфотейнмънт чрез
USB порта или безжичната
технология Bluetooth.
iPhone: USB свързване
Android телефон: Безжична
технология Bluetooth
3. Активирайте приложението.
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4. За стартиране на
приложението в система
Инфотейнмнът, натиснете ; >
линк за смартфон. Извежда се
менюто за Smartphone връзка.

5. Натиснете иконата на
приложението. Извежда се
следния екран на
приложението.
6. Извежда се следния екран на
приложението.

Съобщение
За повече информация за
приложения като BringGo, моля
вижте ръководството за
навигация на интернет страница
www.BringGoNav.com.

Телефон

Телефон
Bluetooth® ................................... 53
Хендс-фри телефон ................... 58

Bluetooth®
Разбиране на безжичната
технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth
установява безжична връзка
между две устройства,
поддържани от Bluetooth. След
първоначалното стиковане, двете
устройства могат да се свързват
автоматично всеки път, когато ги
включите. Bluetooth позволява
безжично предаване на
информация между Bluetooth
телефони, PDA или други
устройства на близко разстояние,
използвайки безжични
комуникационни технологии с
2,45 GHz честота. В рамките на
този автомобил, потребителите
могат да правят хендс-фри
обаждания, да предават хендсфри данни и да възпроизвеждат
аудио стрийминг файлове чрез
свързване на мобилен телефон
към системата.
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Съобщение
На някои места може да има
ограничения на използването на
безжичната технология Bluetooth.
Поради разнообразието на
Bluetooth устройства и версии на
техния фърмуеър, вашето
устройство може да реагира по
различен начин при свързване
чрез Bluetooth.
За въпроси относно Bluetooth
функциите на вашия телефон,
вижте ръководството на
телефона.

Стиковане и свързване на
Bluetooth

За използване на Bluetooth,
уверете се, че функцията Bluetooth
на вашето устройство е включена.
Вижте ръководството за
потребителя на Bluetooth
устройството.
Ако няма стиковано устройство към
Система Инфотейнмънт
1. Натиснете ; на контролния
панел.
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2. Натиснете телефон от
началното меню и после
натиснете Да.

3. Натиснете Търси Bluetooth
устройство за търсене на
Bluetooth телефони.

4. Натиснете желаното
устройство за стиковане от
списъка на екрана за търсене.
◆ Ако се поддържа SSP (Secure
Simple Pairing), натиснете Да
от диалоговия прозорец на
вашето Bluetooth устройство
и Система Инфотейнмънт.

◆ Ако не се поддържа SSP
(Secure Simple Pairing),
въведете PIN кода на
вашето Bluetooth устройство,
както е показано на
информационния екран.

Телефон
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приемате заявката за телефонен
указател при първоначално
стиковане на телефона.

5. Когато вашето Bluetooth
устройство и Система
Инфотейнмънт се стиковат
успешно, екранът на телефона
се показва на дисплея на
Система Инфотейнмънт.

При неуспешно свързване, на
дисплея на Система
Инфотейнмънт се извежда
съобщение за грешка.
Съобщение
Когато вашето Bluetooth
устройствто и Система
Инфотейнмънт се стиковат
успешно, телефонният указател
се изтегля автоматично. Но
телефонният указател може да не
се изтегли автоматично, в
зависимост от типа на телефона.
В такъв случай, продължете с
изтегляне на телефонния
указател на телефона ви.
Препоръчваме винаги да

Съобщение
Ако има Bluetooth устройство,
което по-рано е било свързвано
към Система Инфотейнмънт,
тогава системата ще изпълни
автоматично свързването. Но ако
Bluetooth настройката на вашето
Bluetooth устройство е изключена,
Система Инфотейнмънт ще
изведе съобщение за неуспех.
Ако има стиковано устройство към
Система Инфотейнмънт
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете настройки от
началното меню.
3. Натиснете настройки на връзка
> bluetooth настройки >
стиковане на устройство.
4. Натиснете устройството, което
искате да стиковате, от екрана
за стиковане, после
продължете от стъпка 6. Когато
на екрана няма устройство,
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което искате да стиковате,
натиснете Търси Bluetooth
устройство, за да търсите
желаното устройство.

5. Натиснете желаното
устройство за стиковане от
списъка на екрана за търсене.
◆ Ако се поддържа SSP (Secure
Simple Pairing), натиснете Да
от диалоговия прозорец на
вашето Bluetooth устройство
и Система Инфотейнмънт.

◆ Ако не се поддържа SSP
(Secure Simple Pairing),
въведете PIN кода на
вашето Bluetooth устройство,
както е показано на
информационния екран.

6. Когато вашето Bluetooth
устройство и Система
Инфотейнмънт се стиковат
успешно, на екрана за
стиковане се извежда nh.

Телефон
◆ Свързаният телефон е
маркиран с y.
◆ Отметката nh показва, че са
активни функциите за музика
и хендс-фри на телефона.
◆ Отметката h показва, че е
активна само функцията за
хендс-фри на телефона.
◆ Отметката n показва, че е
активна само музика през
Bluetooth.
Съобщение
Когато вашето Bluetooth
устройствто и Система
Инфотейнмънт се стиковат
успешно, телефонният указател
се изтегля автоматично. Но
телефонният указател може да не
се изтегли автоматично, в
зависимост от типа на телефона.
В такъв случай, продължете с
изтегляне на телефонния
указател на телефона ви.
Препоръчваме винаги да
приемате заявката за телефонен
указател при първоначално
стиковане на телефона.
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Съобщение
Системата Инфотейнмънт може
да регистрира до пет Bluetooth
устройства.
Съобщение
Когато свързването е неуспешно,
Система Инфотейнмънт извежда
съобщение за това.

Проверка на свързаното
Bluetooth устройство
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете настройки от
началното меню.
3. Натиснете настройки на връзка
> bluetooth настройки >
стиковане на устройство.
4. Стикованото устройство ще се
покаже с g, ако е свързано.

Прекъсване на връзката на
Bluetooth устройство
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете настройки от
началното меню.
3. Натиснете настройки на връзка
> bluetooth настройки >
стиковане на устройство.
4. Натиснете името на
устройството, което искате да
разкачите.
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Телефон
4. Натиснете Изтр..

5. Натиснете ОК.

Свързване на Bluetooth
устройство
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете настройки от
началното меню.
3. Натиснете настройки на връзка
> bluetooth настройки >
стиковане на устройство.
4. Натиснете името на
устройството, което искате да
свържете.

5. Натиснете ОК.

Изтриване на Bluetooth
устройство

Ако повече няма да използвате
Bluetooth устройството, можете да
го изтриете.
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете настройки от
началното меню.
3. Натиснете настройки на връзка
> bluetooth настройки >
стиковане на устройство.

5. Натиснете Да.

Хендс-фри телефон
Извършване на обаждане
чрез въвеждане на
телефонен номер
1. Въведете телефонния номер,
използвайки клавиатурата на
екрана на телефона.

Телефон
Прехвърляне на обаждане
към мобилния телефон
(частен режим)
1. Ако искате да прехвърлите
обаждането към мобилния
телефон, вместо към хендсфри системата на автомобила,
натиснете m.

Включване/изключване на
микрофона
Това става с натискане на n.

Повикване чрез повторно
набиране

От волана, натиснете q/w за
извеждане на списъка с обаждания
или задръжте натиснат y от екрана
на телефона.
Съобщение
Повторното набиране не е
възможно, ако няма история на
обажданията.

2. Натиснете y от екрана или
q/w от волана.
Съобщение
Ако натиснете погрешен номер,
натиснете ⇦ за изтриване на
въведения номер цифра по
цифра или натиснете и задръжте
⇦ за изтриване на всички цифри
от въведения номер.
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Приемане на обаждания

2. Ако искате да прехвърлите
обаждането обратно към хендсфри системата на автомобила,
натиснете отново m.
Обаждането се прехвърля към
хендс-фри системата на
автомобила.

1. Когато през свързания чрез
Bluetooth мобилен телефон се
получи обаждане,
възпроизвежданата песен ще
се изключи и ще се чуе
телефонно позвъняване, както
и ще се покаже съответната
информация.

60

Телефон

2. За да говорите по телефона,
натиснете q/w от волана или
Приеми от екрана.
За да откажете разговор,
натиснете x/n от волана или
Отхвърли от екрана.

Използване на менюто с
телефонния указател
1. Натиснете телефонен указател
от екрана на телефона.

2. Използвайте R и S за
прелистване на списъка.
3. Изберете записа от
телефонния указател, на който
искате да се обадите.

Телефон
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3. Използвайте клавиатурата за
въвеждане на търсеното име.
За подробности, вижте
"Търсене на име" 3 58.
4. Изберете записа от
телефонния указател, на който
искате да се обадите.

4. Натиснете номера за набиране.

Търсене на записи от
телефонния указател

2. Натиснете o от екрана
телефонен указател.

1. Натиснете телефонен указател
от екрана на телефона.
5. Натиснете номера за набиране.
Съобщение
Когато вашето Bluetooth
устройствто и Система
Инфотейнмънт се стиковат
успешно, телефонният указател
се изтегля автоматично. Но
телефонният указател може да не
се изтегли автоматично, в
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Телефон

зависимост от типа на телефона.
В такъв случай, продължете с
изтегляне на телефонния
указател на телефона ви.
Препоръчваме винаги да
приемате заявката за телефонен
указател при първоначално
стиковане на телефона.
Търсене на име
Напр., ако потребителят търси
името "Alex":
1. Натиснете abc за въвеждане на
първия символ.
На екрана ще се изведат
имената, включващи
символите "a", "b" или "c".
2. Натиснете jkl за въвеждане на
втория символ.
На екрана ще се изведат
имената, включващи
символите "j", "k" или "l".
3. Натиснете def за въвеждане на
третия символ.
На екрана ще се изведат
имената, включващи
символите "d", "e" или "f".

4. Натиснете wxyz за въвеждане
на четвъртия символ.
На екрана ще се изведат
имената, включващи
символите "w", "x", "y" или "z".
5. Колкото повече букви въведете
от името, толкова повече се
стеснява списъкът с
възможните имена.

Извършване на обаждане
чрез използване на историята
на обажданията
1. Натиснете история на
обаждания от екрана на
телефона.

2. Натиснете a, b или c.

(Набрани обаждания)

(Пропуснати обаждания)

Телефон
Само вече запаметените номера
за бързо набиране на телефона
могат да се използват за целта.
Поддържат се до 2-цифрени
номера за бързо набиране.
За 2-цифрените номера за бързо
набиране, натиснете и задръжте 2рата цифра, за да направите
обаждане чрез номера за бързо
набиране.
(Получени обаждания)
3. Изберете записа от
телефонния указател, на който
искате да се обадите.

Извършване на обаждане
чрез използване на номерата
за бързо набиране
Натиснете и задръжте номера за
бързо набиране, използвайки
клавиатурата на екрана на
телефона.
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Обща информация
Системата Инфотейнмънт
предоставя информация и
възможности за развлечение във
Вашия автомобил с помощта на
най-новите технологии.
Радиото може лесно да се
използва чрез регистриране на до
36 FM, AM и DAB (Digital Audio
Broadcasting) радиостанции с
бутоните за предварителна
настройка [1~6] за всеки шест
страници. DAB е налично само за
модел от Type 1/2-A.
Интегрираният CD плейър може да
възпроизвежда аудио CD и MP3
(WMA) дискове, а USB плейърът
може да възпроизвежда музика от
свързаните USB устройства за
съхранение на данни или iPod
продукти.
Функцията за Bluetooth връзка с
телефон Ви позволява да
използвате безжично "хендс фри"
(устройство "свободни ръце") за
разговори, както и да използвате
телефона като музикален плейър.

Функцията за свързване с Bluetooth
телефон е възможна само при
модел Type 1/2-A.
Свържете портативния музикален
плейър към външния звуков вход и
се насладете на богатия звук на
системата Инфотейнмънт.
Цифровият звуков процесор Ви
предоставя набор от
предварително настроени режими
на еквалайзера за оптимизация на
звука.
Системата може лесно да бъде
настроена с внимателно
проектираното устройство за
настройка, интелигентното
показване и мултифункционалния
регулатор на менюто.
■ Глава "Преглед" Ви предоставя
опростен преглед на функциите
на Инфотейнмънт системата и
обобщение на всички
управляващи устройства.
■ Главата "Експлоатация"
обяснява основните
инструменти за управление на
Инфотейнмънт системата.

Въведение
Съобщение
Това ръководство описва всички
опции и функции, достъпни в
различните варианти на система
Инфотейнмънт. Някои описания,
включително тези за функциите
на дисплея и менютата, може да
не се отнасят за вашия
автомобил, поради различия в
модела, спецификацията,
специалното оборудване или
аксесоари.

Екран на дисплея

инсталирана и не може да се
използва от тези, които са я
откраднали.

Екранът на дисплея може да се
различава от ръчния дисплей, тъй
като повечето екрани на дисплея
се различават в зависимост от
настройките на устройството и
спецификациите на автомобила.

Защита от кражба
Системата Инфотейнмънт
притежава електронна система за
сигурност за избягване на кражби.
Системата Инфотейнмънт
функционира само в автомобилът,
в който първоначално е била
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Преглед на елементите на управлението
Тип 1

Въведение
Type 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Type 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Дисплей
Дисплей за информация и
статуса на Възпроизвеждане/
Приемане/Менюто.
2. POWER/VOLUME бутон с
въртящия се управляващ бутон
◆ Включете/изключете
захранването с натискане на
този бутон.
◆ Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
настроите общата сила на
звука.
3. PRESET [1 ~ 6 ] бутони
◆ Задръжте натиснат, който и
да е от тези бутони за да
добавите текущата
радиостанция към текущата
страница с любими
радиостанции.
◆ Натиснете някой от тези
бутони за да изберете
радиостанцията запаметена
на този бутон.

4. EJECT бутон
Натиснете този бутон и
извадете диска.
5. Отвор за диска
Това е отвора, в който се
поставя или изважда
компактдиска.
6. Бутон FAVOURITE [FAV1-2-3]
Натиснете този бутон за да
изберете страницата със
запаметените любими
радиостанции.
7. Бутон INFORMATION [INFO]
◆ Натиснете този бутон за да
видите файловата
информация, когато
използвате режими на
възпроизвеждане CD/MP3/
USB/iPod.
◆ Виж информацията относно
радиостанцията и текущо
възпроизвежданата песен,
когато използвате функцията
на радиоприемника.
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8. d SEEK c бутони
◆ Натиснете тези бутони,
докато използвате
радиоприемника или DAB, за
да търсите автоматично
радиостанции с
безпроблемно приемане.
Можете ръчно да настроите
честотата на радиостанцията
като задържите натиснати
тези бутони.
◆ Натиснете тези бутони,
докато използвате CD/MP3/
USB/iPod режимите за
възпроизвеждане за да
възпроизведете незабавно
предишната или следващата
песен.
Можете да задържите
натиснати тези бутони за да
превъртите бързо назад/
напред из текущо
възпроизвежданата песен.
9. Бутон CD/AUX
Натиснете този бутон, за да
изберете CD/MP3/AUX или
USB/iPod/Bluetooth звуковата
функция.
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10. Бутон RADIO BAND
Натиснете този бутон, за да
изберете FM/AM радио или
DAB.
11. Бутон TP
Когато използвате функцията
FM RDS, включете или
изключете TP (Traffic
Programme) (Съобщения за
трафика).
12. Бутон CONFIG
Натиснете този бутон, за да
влезете в меню Settings.
13. Бутон TONE
Натиснете този бутон за да
настроите/изберете режима за
настройка на звука.
14. MENU-TUNE бутон с
управление
◆ Натиснете този бутон за да
покажете текущо
функциониращото меню или

изберете/настройте
съдържанието и стойностите
на настройките.
◆ Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
придвижите/промените
съдържанието на
настройката или стойността.
15. AUX конектор
Свържете външно звуково
устройство към този конектор.
16. Бутон PBACK
◆ Отмяна на въведеното
съдържание или връщане
към предишното меню.
17. PHONE/MUTE бутон
◆ Натиснете този бутон за да
активирате Bluetooth
телефонния режим (само за
модел Type 1-A) или да

включите или изключите
функцията за заглушаване
(само за модел Type 1-B).
◆ Задръжте натиснат този
бутон за да включите или
изключите функцията за
заглушаване (само за модел
Type 1-A).

Въведение
Тип 2
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Type 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Type 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Дисплей
Дисплей за информация и
статуса на Възпроизвеждане/
Приемане/Менюто.
2. POWER/VOLUME бутон с
въртящия се управляващ бутон
◆ Включете/изключете
захранването с натискане на
този бутон.
◆ Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
настроите общата сила на
звука.
3. PRESET [1 ~ 6 ] бутони
◆ Задръжте натиснат, който и
да е от тези бутони за да
добавите текущата
радиостанция към текущата
страница с любими
радиостанции.
◆ Натиснете някой от тези
бутони за да изберете
радиостанцията запаметена
на този бутон.

4. EJECT бутон
Натиснете този бутон и
извадете диска.
5. Отвор за диска
Това е отвора, в който се
поставя или изважда
компактдиска.
6. Бутон FAVOURITE [FAV1-2-3]
Натиснете този бутон за да
изберете страницата със
запаметените любими
радиостанции.
7. Бутон INFORMATION [INFO]
◆ Натиснете този бутон за да
видите файловата
информация, когато
използвате режими на
възпроизвеждане CD/MP3/
USB/iPod.
◆ Виж информацията относно
радиостанцията и текущо
възпроизвежданата песен,
когато използвате функцията
на радиоприемника.

8. d SEEK c бутони
◆ Натиснете тези бутони,
докато използвате
радиоприемника за да
търсите автоматично
радиостанции с
безпроблемно приемане.
Можете ръчно да настроите
честотата на радиостанцията
като задържите натиснати
тези бутони.
◆ Натиснете тези бутони,
докато използвате CD/MP3/
USB/iPod режимите за
възпроизвеждане за да
възпроизведете незабавно
предишната или следващата
песен.
Можете да задържите
натиснати тези бутони за да
превъртите бързо назад/
напред из текущо
възпроизвежданата песен.
9. Бутон CD/AUX
Натиснете този бутон, за да
изберете CD/MP3/AUX или
USB/iPod/Bluetooth звуковата
функция.

Въведение
10. Бутон RADIO BAND
Натиснете този бутон, за да
изберете FM или AM
радиоприемане.
11. Бутон TP
Когато използвате функцията
FM RDS, включете или
изключете TP (Traffic
Programme) (Съобщения за
трафика).
12. Бутон CONFIG
Натиснете този бутон, за да
влезете в меню Settings.
13. Бутон TONE
Натиснете този бутон за да
настроите/изберете режима за
настройка на звука.
14. MENU-TUNE бутон с
управление
◆ Натиснете този бутон за да
покажете текущо
функциониращото меню или

изберете/настройте
съдържанието и стойностите
на настройките.
◆ Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
придвижите/промените
съдържанието на
настройката или стойността.
15. AUX конектор
Свържете външно звуково
устройство към този конектор.
16. Бутон PBACK
◆ Отменете въведеното
съдържание или се върнете
на предишната позиция/
меню.
17. PHONE/MUTE бутон
◆ Натиснете този бутон за да
активирате Bluetooth
телефонния режим (само за
модел Type 2-A) или да
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включите или изключите
функцията за заглушаване
(само за модел Type 2-B).
◆ Задръжте натиснат този
бутон за да включите или
изключите функцията за
заглушаване (само за модел
Type 2-A).
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Дистанционно аудио
управление от волана
Дистанционно аудио управление
тип 1 от волана: опция

1. Mute/Hang up бутон
Натиснете бутона във всеки
режим на възпроизвеждане на
музика за да включите или
изключите функцията на
заглушаване. Във включен
режим, можете да натиснете
този бутон за да откажете
обаждане или да приключите
текущия разговор.

2. Call бутон
◆ Натиснете бутона за да
приемете повикването или да
влезете в режим на повторно
избиране.
◆ Задръжте този бутон за да
влезете в историята на
разговорите или за да се
придвижите назад и напред
от режима "свободни ръце" по
време на разговор.
3. Source [d SRC c] бутон/въртящ
се управляващ бутон
◆ Натиснете бутона за да
изберете режим на
възпроизвеждане на звук.
◆ Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
промените регистрираните
радиостанции или да смените
възпроизвежданата музика.
4. Volume [+ -] бутони
◆ Натиснете бутона + за да
увеличите силата на звука.
◆ Натиснете бутона - за да
намалите силата на звука.

Дистанционно аудио управление
тип 2 от волана: опция

1. Mute/Hang up бутон
Натиснете бутона за да
включите или изключите
функциата за заглушаване.
2. Недостъпно
3. Source [d SRC c] бутон/въртящ
се управляващ бутон

Въведение
◆ Натиснете бутона за да
изберете режим на
възпроизвеждане на звук.
◆ Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
промените регистрираните
радиостанции или да смените
възпроизвежданата музика.
4. Volume [+ -] бутони
◆ Натиснете бутона + за да
увеличите силата на звука.
◆ Натиснете бутона - за да
намалите силата на звука.

■ Бутони и въртящ се управляващ
бутон на системата
Инфотейнмънт
■ Бутони на волана за
дистанционно управление

Включване/Изключване на
системата

Работа със системата
Бутони и управляващо
устройство

Системата Инфотейнмънт се
управлява с помощта на
функционалните бутони,
мултифункционалния въртящ се
управляващ бутон и менюто, което
се показва на екрана на дисплея.
Бутоните и управляващите
устройства, използвани от тази
система, са следните.

Натиснете бутона POWER/
VOLUME, за да включите
системата.
Включването на захранването ще
възпроизведе последно избраната
радиостанция или песен. (Това
обаче ще бъде различно за
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Bluetooth устройствата в
зависимост от техните
особености.)
Натиснете бутона POWER/
VOLUME, за да изключите
системата.

Автоматично изключване

Когато контактният ключ (ключът
за запалването на автомобила) е в
положение изключено,
включването на Инфотейнмънт
системата с помощта на бутона
POWER/VOLUME ще изключи
системата автоматично след десет
минути от последната операция на
потребителя.
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Управление на силата на
звука

■ Показва се текущата сила на
звука.
■ Включването на захранването на
Инфотейнмънт системата ще
настрои силата на звука до
предишната му стойност (когато
текущата сила на звука е помалка от максималната начална
стойност).

Автоматично управление на
силата на звука

Завъртете въртящия се
управляващ бутон POWER/
VOLUME, за да настроите силата
на звука.
■ С помощта на въртящия се бутон
на волана за дистанционно
управление натиснете бутоните
VOLUME [+/-], за да настроите
силата на звука.

След като автоматичното
компенсиране на силата на звука в
зависимост от скоростта на
движение започне да работи,
силата на звука ще се управлява в
зависимост от скоростта на
движение на автомобила, за да се
намали влиянието на шума на
двигателя и гумите (Вижте Settings
(Настройки) → Radio settings
(Настройки на радиото) → Auto
volume control (Автоматичен
контрол на силата на звука)).

Ограничение на силата на
звука от висока температура

Ако вътрешната температура на
радиоприемника е твърде висока,
Инфотейнмънт системата ще
ограничи горната граница на
силата на звука.
Ако е необходимо, силата на звука
ще се намали автоматично.

Настройки на звука

От Tone settings (Настройки на
звука), характеристиките на звука
мога да бъдат настроени различно
в зависимост от FM/AM/DAB
сигнала и от функциите на всеки
аудиоплейър.

Въведение

Натиснете бутона TONE, когато
използвате съответния
функционален режим.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете желания режим за
управление на тона и натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете желаната
управляваща стойност на тона и
натиснете бутона MENU-TUNE.
Възможно е да се инициализира
текущо избраната позиция чрез
натискане за дълъг период от
време на бутона MENU-TUNE в
режима за конфигуриране на
радиостанцията или да
инициализирате всички позиции в
режима за настройка на
радиостанцията с натискане за
дълъг период от време на бутона
TONE.
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Настройки на звука
■ Бас: Настройва нивата на
ниските честоти от -12 до +12.
■ Среден обхват: Настройва
нивата на средните честоти от
-12 до +12.
■ Високи честоти: Настройва
нивата на високите честоти от
-12 до +12.
■ Фейдър (разпределение на
силата на звука отпред/отзад):
Настройте баланса между
предните/задните
високоговорители от 15 отпред
до 15 отзад на системата от шест
високоговорителя на
автомобила.
■ Баланс (разпределение на
силата на звука вляво/вдясно):
Настройте баланса ляво/дясно
на високоговорителите от ляво
15 до дясно 15.
■ EQ (Еквалайзер): Изберете или
изключете стила на звука (OFF
(ИЗКЛ) ↔ Pop (Поп) ↔ Rock (Рок)
↔ Classical (Класическа музика) ↔
Talk (Разговор) ↔ Country
(Кънтри)).
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Избор на функция
FM/AM или DAB радио

Натиснете бутона RADIO BAND, за
да изберете FM/AM или DAB
радиоприемане.
Натиснете бутон MENU-TUNE, за
да отворите FM menu (FM меню),
AM menu (АМ меню) или DAB menu
(DAB меню), което включва и опции
за избор на излъчвани станции.

Възпроизвеждане на CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth звук или на звук от
външния (AUX) вход

Неколкократно натискайте бутон
CD/AUX за превключване през
функциите на аудио плейъра, AUX
функцията за CD/MP3 дискове,
свързания USB, iPod или Bluetooth
аудио плейър. (MP3/CD → AUX →
USB или iPod → Bluetooth → CD/
MP3 →....)
От въртящия се управляващ бутон
на волана за дистанционно
управление натиснете d SRC c, за
да изберете желания режим.

Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да отворите менюто с опциите за
съответната функция или менюто
за съответното устройство (с
изключение на Bluetooth аудио
устройствата).

Въведение
Bluetooth "хендс фри" (устройство
"свободни ръце")

Натиснете бутона PHONE/MUTE,
за да изберете функцията
Bluetooth "хендс фри" (устройство
"свободни ръце") (само за модели
Type1/2-A).

Натиснете бутона PHONE/MUTE,
за да отворите Bluetooth с опциите
за съответната функция.

Персонализиране
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон

Бутоните и контролите, използвани
от Settings (Настройки), са
следните.
(12) Бутон CONFIG
Натиснете бутона за показване на
меню Settings (Настройки).
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(14) MENU-TUNE бутон с
управление
■ Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да се
придвижите из менюто или
настроите позиция.
■ Натиснете бутона, за да
изберете/влезете в екрана с
подробности, предоставен от
текущото меню или позиция за
настройка.
(16) Бутон P BACK
Отменете въведената позиция или
се върнете в предишния екран/
меню.

Как да се използва менюто за
настройки на персонализация
■ Менютата и позициите за
настройка може да се
различават в зависимост от
модела на автомобила.
■ Препратка: Таблица с
информация за меню Settings
(Настройки) по-долу.
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[Example] Settings → Time Date →
Set date: 23 Jan 2012

Натиснете еднократно бутона
CONFIG за показване на меню
Settings (Настройки).
След справка с таблицата с
информация за менюто за
настройка Settings (Настройки) подолу, завъртете бутона за
управление MENU-TUNE за да се
придвижите до желаното меню за
настройка и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

■ Показва подробен списък за
съответното меню за настройка
или функционално състояние.
■ Ако съществува друг подробен
списък към съответния подробен
списък, можете да повторите
тази операция.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE за
да достигнете до желаната
стойност за настройка или
функционално състояние и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.

Въведение
Таблица с информация за
настройките
[Езици]

■ Ако съответния подробен списък
се състои от няколко позиции,
тогава повторете тази операция.
■ Настройте/въведете
съответната стойност за
настройка или промяна във
функционалното състояние.

Изберете желания език.
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[Време и дата]

Set time (Нагласяне на време):
Ръчно настройте часовете и
минутите на текущото време.
■ Set date (Нагласяне на дата):
Ръчно настройте текущата
година/месец/дата.
■ Set time format (Нагласяне на
формат за време): Изберете
показване на времето в 12h или
24h формат.
■ Set date format (Нагласяне на
формат за дата): Настройте
формата на показване на датата.
ГГГГ.MM.ДД: 2012 януари 23
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ДД/MM/ГГГГ: 23 януари 2012
MM/ДД/ГГГГ: януари 23, 2012
■ - RDS clock synchronization (RDS
синхронизация на часовника):
Изберете On (Включване) или Off
(Изключване)
[Настройки на радиоприемника]

■ Auto volume control (Автоматичен
контрол на силата на звука):
Задайте Off (Изключване)/Low
(Ниски)/Medium (Средни)/High
(Високи).
■ Maximum startup volume
(Максимална сила на звука при
включване):

Настройте ръчно максималното
ограничение за силата на звука
при включване.
■ Radio favourites (Предпочитани
радиостанции):
Настройте ръчно номерата на
страниците на Вашите любими
радиостанции.
■ AS-Stations (Автоматично
запаметени станции): Настройте
функцията Auto Store stations
(автоматично запаметяване на
станции) за всяка радиостанция.
■ RDS options (RDS опции):
Задайте RDS options (RDS
опции).
- RDS: On (Включване)/Off
(Изключване) (активира или
деактивира функцията RDS).
- Regional (Регионални): On
(Включване)/Off (Изключване)
(активира или деактивира
функцията Regional
(Регионални)).
- Text scroll freeze (Замразяване
на скрол текст): On (Включване)/
Off (Изключване) (активира или

деактивира функцията Text scroll
freeze (Замразяване на скрол
текст)).
- TA volume (Сила на звука на
пътните съобщения): Задайте TA
volume (Сила на звука на пътните
съобщения).
■ DAB settings (DAB настройки):
Задайте DAB settings (DAB
настройки).
- Auto ensemble linking
(Автоматично свързване на
ансамбъл): On (Включване)/Off
(Изключване) (активира или
деактивира функцията Auto
ensemble linking (Автоматично
свързване на ансамбъл)).
- Auto linking DAB-FM
(Автоматично свързване на DABFM): On (Включване)/Off
(Изключване) (активира или
деактивира функцията Auto
linking DAB-FM (Автоматично
свързване на DAB-FM)).
- Dynamic audio adaption
(Динамично адаптиране на
звука): On (Включване)/Off
(Изключване) (активира или

Въведение
деактивира функцията Dynamic
audio adaption (Динамично
адаптиране на звука)).
- Band selection (Избор на
честотна лента): Задайте Both (И
двете), L-Band (L-честотна
лента) или Band III (Честотна
лента ІІІ).
[Bluetooth настройки]

Bluetooth: Въведете Bluetooth
settings (Bluetooth настройки).

■ Activation (Включване): Изберете
On (Включване) или Off
(Изключване).
■ Device list (Списък на
устройствата): Изберете
желаното устройство и изберете/
свържете/изключете или
изтрийте.
■ Pair device (Добавяне на
устройство): Опитайте да
свържете ново Bluetooth
устройство.
■ Change Bluetooth code (Смяна на
кода за Bluetooth): Променете/
настройте ръчно Bluetooth кода.
■ Restore factory settings
(Възстановяване на заводските
настройки): Възстановяване на
настройките до фабричните
стойности.
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Радио

Радио
Употреба ..................................... 84
Радиоинформационна
система (RDS) ............................ 92
Антена с фиксирана стойка ...... 96

Употреба
Преди използване на FM, AM
или DAB радио
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
(10) Бутон RADIO BAND
Натиснете този бутон, за да
изберете FM, AM или DAB
радиоприемане.
(14) MENU-TUNE бутон с
управление
■ Завъртете този бутон/въртящ се
управляващ бутон, за да
намерите желаната честота на
предаване.
■ Натиснете бутона/въртящия се
управляващ бутон, за да
получите достъп до екрана с
менюто от текущия режим.
(16) Бутон P BACK
Отменете въведената позиция или
се върнете в предишния екран/
меню.

(8) d SEEK c бутони
■ Натиснете този бутон за
автоматично търсене на всички
налични радио или DAB станции.
■ Задръжте този бутон, за да
смените радио или DAB
честотата както желаете и след
това отпуснете бутона, за да
спрете на текущата честота.
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3] бутон
Натиснете този бутон, за да се
придвижите между страниците на
запаметените радио или DAB
станции.
(3) PRESET [1 ~ 6] бутони
■ Задръжте някой от тези PRESET
бутони, за да запаметите
текущата радиостанция на този
бутон.
■ Натиснете този бутон, за да
изберете радиостанцията,
запаметена на този PRESET
бутон.
(11) Бутон TP

Радио
Когато използвате функцията FM
RDS, включете или изключете TP
(Съобщения за трафика) (On
(Включване) или Off (Изключване)).
(7) Бутон INFORMATION [INFO]
Прегледайте информацията за
излъчваните радио или DAB
станции.

Ще се приема избраната преди
радиостанция.
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Автоматично търсене на DAB
сервизен компонент

Автоматично търсене на радио
станция

Слушане на радио или DAB
станция
Избор на радио или DAB режим

Натиснете бутоните d SEEK c, за
да търсите автоматично за
налични радиостанции с добър
сигнал.

Неколкократно натиснете бутона
RADIO BAND, за да изберете FM/
AM или DAB честота.

Натиснете бутоните d SEEK c за
автоматично търсене на
достъпния DAB сервизен
компонент в текущия ансамбъл.
За преход към предишен/следващ
ансамбъл, натиснете бутоните
d SEEK c.
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Радио

Търсене на радио станция

Търсене на DAB ансамбъл

Свързване на DAB услуга

Задръжте бутоните d SEEK c, за
да смените бързо честотата и след
това отпуснете бутона, когато
достигнете желаната честота.

Натиснете и задръжте бутоните
d SEEK c за автоматично търсене
на достъпния DAB сервизен
компонент с добро приемане.

(DAB-DAB on/DAB-FM off)

(DAB-DAB off/DAB-FM on)

Радио

(DAB-DAB on/DAB-FM on)
Когато настройвате Auto linking
DAB-FM (Автоматично свързване
на DAB-FM) като активирано, ако
сигналът на DAB услугата е слаб,
Система Инфотейнмънт получава
свързания сервизен компонент
автоматично (вижте Settings
(Настройки) → Radio settings
(Настройки на радиото) → DAB
settings (DAB настройки) → Auto
linking DAB-FM (Автоматично
свързване на DAB-FM)).
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Ръчна настройка на радио станция

Ръчна настройка на DAB станция

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите ръчно желаната
радиостанция.

От режим на DAB, натиснете
бутона MENU-TUNE, за да влезете
в DAB menu (DAB меню).
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете DAB
manual tuning (Ръчно настройване
на DAB) и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE за
ръчно намиране на желаната
честота и натиснете бутона
MENU-TUNE.
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Използване на списък с DAB
станции

Завъртете управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се изведе DAB
stations list (Списък с DAB станции).
■ Извежда се DAB stations list
(Списък с DAB станции)
информацията.
■ Ако DAB stations list (Списък с
DAB станции) е празна,
автоматично стартира
обновяване на DAB stations list
(Списък с DAB станции).

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
списък и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната
радиостанция.

Ще се покаже информацията за 1та радиостанция от избраната
страница със запаметени любими
радиостанции FAV (Favourites).

Показване на DAB информация

Регистриране на PRESET бутон

Неколкократно натискайте бутон
INFORMATION [INFO] за избор на
желания режим на показване на
информация за DAB станцията.

Натиснете бутона
FAVOURITE [FAV1-2-3], за да
изберете желаната страница от
запаметени любими
радиостанции.

Използване на PRESET
бутоните

Радио
Задръжте някой от PRESET [1 ~ 6]
бутоните, за да регистрирате
текущата радио или DAB станция
на този бутон в избраната страница
с любими радиостанции.
■ Могат да бъдат запаметени до 3
страници с любими
радиостанции и всяка страница
може да съхранява до шест
радио или DAB станции.
■ Възможно е да се настрои броят
на страниците с любими
радиостанции, които се
използват от Settings
(Настройки) → Radio settings
(Настройки на радиото) → Radio
favourites (Предпочитани
радиостанции) (Макс. брой
страници с любими
радиостанции)".
■ Ако бъде регистрирана нова
радиостанция на бутон
PRESET [1 ~ 6], който вече има
запаметена радиостанция,
предишната радио или DAB
станция ще бъде изтрита и
заменена от новата.

Директно превключване на
радиостанция, запаметена на
PRESET бутон

Неколкократно натиснете бутона
FAVOURITE [FAV1-2-3], за да
изберете желаната FAV страница
със запаметени любими
радиостанции.
Ще се покаже информацията за 1та радиостанция от избраната
страница със запаметени любими
радиостанции FAV (Favourites).
Натиснете бутон PRESET [1 ~ 6], за
да слушате директно радио/DAB
станция, запаметена към този
бутон.

89

Използване на радио или DAB
меню

Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се покаже менюто на
радиоприемника или DAB menu
(DAB меню).
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желаната
позиция и после натиснете бутона
MENU-TUNE, за да изберете
съответната позиция или да
покажете детайлното меню за
съответната позиция.
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FM/AM/DAB меню → Списъци на
предпочитани станции

предпочитани радиостанции) и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната
радиостанция.
FM/AM меню → Update FM/AM
stations list (Обновяване на списъка
с AM/FM радиостанции)

Извежда се FM stations list (Списък
на FM станции)/AM stations list
(Списък на АМ станции)
информацията.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
списък и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната
радиостанция.
FM/DAB меню → Списък на FM/DAB
категории

От FM menu (FM меню)/AM menu
(АМ меню)/DAB menu (DAB меню),
завъртете бутона MENU-TUNE за
избор на Favourites list (Списък на
предпочитани радиостанции), след
което натиснете бутона
MENU-TUNE.
Извежда се Favourites list (Списък
на предпочитани радиостанции)
информацията.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
Favourites list (Списък на

От FM menu (FM меню)/AM menu
(АМ меню), завъртете бутона
MENU-TUNE за избор на FM
stations list (Списък на FM станции)/
AM stations list (Списък на АМ
станции), след което натиснете
бутона MENU-TUNE.

Радио
От FM menu (FM меню)/DAB menu
(DAB меню), завъртете бутона
MENU-TUNE за придвижване до
FM category list (Списък на FM
категории)/DAB category list
(Списък на DAB категории), след
което натиснете бутона
MENU-TUNE.
Извежда се FM category list (Списък
на FM категории)/DAB category list
(Списък на DAB категории).
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
списък и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната честота.

DAB меню → DAB съобщения

От DAB menu (DAB меню),
завъртете бутона MENU-TUNE и се
придвижете до DAB
announcements (DAB съобщения),
след което натиснете бутона
MENU-TUNE.
Извежда се DAB announcements
(DAB съобщения).
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
списък и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната честота.
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FM/AM/DAB меню → Обновяване
на списък с FM/AM/DAB станции

От FM menu (FM меню)/AM menu
(АМ меню)/DAB menu (DAB меню),
завъртете бутона MENU-TUNE и се
придвижете до Update FM stations
list (Обновяване на списък на FM
станции)/Update AM stations list
(Обновяване на списък с АМ
станции)/Update DAB stations list
(Обновяване на списък с DAB
станции), след което натиснете
бутона MENU-TUNE.
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■ Ще се извърши обновяване на
FM stations list (Списък на FM
станции)/AM stations list (Списък
на АМ станции)/DAB stations list
(Списък с DAB станции).
■ По време на обновяване на FM
stations list (Списък на FM
станции)/AM stations list (Списък
на АМ станции)/DAB stations list
(Списък с DAB станции),
натиснете бутона MENU-TUNE
или бутон P BACK, за да
прекратите записването на
промените.

Радиоинформационна
система (RDS)
■ Радиоинформационната
система (RDS) е услуга на FM
радиостанциите, която улеснява
намирането на радиостанции с
безпроблемно приемане.

Конфигуриране на RDS

■ RDS радиостанциите се
обозначават с името на
програмата, вместо с честотата
на излъчване.

Преглеждане на
информацията на RDS
радиостанциите

Докато се приема RDS
радиостанция, натиснете бутона
INFORMATION [INFO], за да
проверите приетата RDS
информация.

Натиснете еднократно бутона
CONFIG за показване на меню
Settings (Настройки).
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до Radio settings (Настройки на
радиото) и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете RDS
options (RDS опции) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Радио
Включване и изключване на
RDS

Задайте на RDS опцията стойност
On (Включване) или Off
(Изключване).
Активирането на RDS Ви
предоставя следните предимства:
■ На дисплея вместо честотата на
станцията се появява името на
програмата.
■ Системата Инфотейнмънт
винаги се настройва на найдобрата честота на приемане за
дадената станция посредством
AF (алтернативна честота).
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От менюто RDS options (RDS
опции), завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до RDS Off
(Изключване) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да включите RDS функцията.

Включване и изключване на
регионализация

RDS трябва да е включена, за да
работи регионализацията.
Понякога някои RDS станции
излъчват регионално различни
програми на различни честоти.
Задайте опцията Regional
(Регионални) (REG) на On
(Включване) или Off (Изключване).
Избират се само алтернативни
честоти (AF) със същите
регионални програми.
Ако регионализацията е
изключена, алтернативните
честоти на станциите се избират,
без да се вземат предвид
регионалните програми.

От менюто RDS options (RDS
опции), завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Regional
(Регионални) Off (Изключване) и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да включите
функцията Regional.
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Включване и изключване на
прекъсването на движението
на текста
За да включите или изключите
функцията Text scroll freeze
(Замразяване на скрол текст) (за
показване на информацията от
радиостанцията):

От менюто RDS options (RDS
опции), завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Text scroll
freeze (Замразяване на скрол
текст) Off (Изключване) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за

да включите Text scroll freeze
(Замразяване на скрол текст)
функцията.

Сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка (TA)

Минималната сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка (TA) може да се
настрои предварително.
Минималната сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка може да бъде
увеличена или намалена в
сравнение на нормалната сила на
звука.

От RDS options (RDS опции),
завъртете бутона MENU-TUNE за
придвижване до TA volume (Сила
на звука на пътните съобщения),
след което натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да регулирате до
ниво TA volume (Сила на звука на
пътните съобщения) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Програма за пътната
обстановка
TP = трафик програма

Радио

преустановява за времето на
излъчване на съобщението за
пътната обстановка.

Станциите за пътната обстановка
са RDS станции, които излъчват
новини свързани с пътната
обстановка.
За да включите и изключите
състоянието на готовност за пътни
съобщения на системата
Инфотейнмънт:

Извън режим на телефон,
натиснете бутон TP за активиране
или деактивиране на функцията за
трафик програма.
■ Ако е включена програма за
пътната обстановка, на
основното меню на радиото се
появява [ ].

95

Блокиране на пътни
съобщения

За да блокирате съобщенията за
пътната обстановка, напр. при
възпроизвеждане на CD/MP3 или
радиоприемане:

■ Ако текущата радиостанция не
излъчва програми за пътната
обстановка, тогава търсенето се
стартира автоматично за
следващата радиостанция с
програма за пътната обстановка.
■ След намиране на радиостанция
с програма за пътната
обстановка на основното меню
на радиото се появява [TP].
■ При включена програма за пътна
информация,
възпроизвеждането на CD/MP3/
USB/iPod/Bluetooth или AUX се

Извън режима Phone (Телефон)
натиснете бутона TP.
Включете функцията за пътна
информация и напълно намалете
силата на звука на системата
Инфотейнмънт.
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Пътното съобщение се
преустановява, но програмата за
пътната обстановка остава
включена.

Антена с фиксирана
стойка

Блокиране на текущите
съобщения за пътната
обстановка

За да се блокира текущото
съобщение за пътната обстановка
напр. по време на приемане на ТА
(съобщения за пътната
обстановка):

За да свалите антената от покрива
на автомобила, завъртете я
обратно на часовниковата стрелка.
За да поставите антената на
покрива на автомобила, завъртете
я по посока на часовниковата
стрелка.

Извън режима Phone (Телефон)
натиснете бутона TP.

Внимание
Сваляйте антената преди да
влезете в места с нисък таван, в
противен случай тя може да се
повреди.
Ползването на автоматична
автомивка с поставена антена
може да доведе до нейната
повреда или до повреда на
покрива. Сваляйте антената
преди ползването на
автоматична автомивка.
При поставянето на антената я
затягайте добре и я нагласяйте в
изправено положение за да
осигурите качествено
радиоприемане.

Звукоизточници

Звукоизточници
CD плейър .................................. 97
Допълнителни устройства ....... 107

CD плейър
CD/MP3 плейъра на тази система
може да възпроизвежда аудио CD
и MP3 (WMA) дискове.

Преди използване на CD
плейъра

■

Важна информация относно аудио
CD и MP3/WMA дисковете

Внимание
В никакъв случай не
поставяйте DVD, мини дискове с
диаметър 8 см или дискове с
ненормална повърхност в този
CD/MP3 (WMA) плейър.
Не поставяйте стикери върху
диска. Такива дискове може да
заседнат в CD плейъра и да го
повредят. Ако това стане,
устройството ще трябва да се
смени, което ще струва скъпо.
■ Аудио CD дисковете с
антипиратска функция, която не
е съвместима със аудио CD

■

■

■
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стандарта може да не се
възпроизвеждат правилно и ли
да не се възпроизвеждат
въобще.
С CD-R и CD-RW дисковете,
които са записани ръчно, често
се борави непредпазливо. С
ръчно записаните CD-R и CD-RW
дискове трябва да се борави
внимателно. Моля вижте
следното:
Ръчно записаните CD-R и CDRW дискове може да не се
възпроизвеждат правилно или
да не се възпроизвеждат
въобще. В тези случаи, това не е
проблем на устройството.
При смяна на дискове,
внимавайте да не оставяте
отпечатъци от пръсти по
повърхността за четене на
записа на диска.
След изваждане на диск от CD/
MP3 плейъра незабавно
поставете диска в калъф, за да го
защитите от повреда или
замърсяване с прах.
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■ Ако дискът е замърсен с прах или
течности, тогава това може да
предизвика проблеми от
замърсяване на лещите на CD/
MP3 плейъра вътре в
устройството.
■ Пазете дисковете от топлина или
директна слънчева светлина.
Поддържани типове дискове
■ Този продукт може да
възпроизвежда Аудио CD/MP3
(WMA) дискове.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ MP3 (WMA) файловете по-долу
не могат да бъдат
възпроизвеждани.
◆ Файлове кодирани в MP3i (MP3
interactive) или MP3 PRO
стандарти
◆ Нестандартно кодирани MP3
(WMA) файлове
◆ MP3 файлове, които не да във
формат MPEG1 Layer3

Внимание при употреба на
дисковете
■ Не използвайте някои от
изброените по-долу дискове.
Прекомерната употреба на
дискове в плейъра може да
предизвика проблеми
◆ Дискове със стикери, етикети
или закрепени предпазни
екрани
◆ Дискове с етикети, печатани на
мастиленоструен принтер
◆ Дискове, които са записани с
прекомерно количество
информация
◆ Дискове с пукнатини или
надрасквания или такива,
които са огънати няма да се
възпроизвеждат правилно
◆ 8 сантиметрови дискове или
такива с некръгла форма
(квадратни, петоъгълни,
овални)
■ Не поставяйте нищо друго освен
дискове в отвора за дискове, тъй
като това може да доведе до
проблеми или повреди.

■ Този дисков плейър може да не
функционира правилно, ако
нагревателят е включен при
студено време, поради
кондензиращата влага вътре в
устройството. Ако възникне
такъв случай, дръжте
устройството изключено за около
час преди да го използвате.
■ Възпроизвеждането може да
бъде спряно, поради тресенето
на автомобила, при движение по
неравен път.
■ Не вкарвайте и не изкарвайте
диска със сила и не блокирайте
диска с ръка, докато той излиза
от отвора.
■ Вкарвайте диска с отпечатаната
страна нагоре. Ако е вкаран
обратно, той не може да бъде
възпроизвеждан.
■ Не докосвайте записаната
страна с ръце, докато боравите с
диска (страната бе печат по нея).

Звукоизточници
■ Поставяйте дисковете, които не
използвате в момента в кутии и
ги съхранявайте далеч от пряка
слънчева светлина или висока
температура.
■ Не разливайте никакви
химически вещества по диска.
Почистете дисковете от
замърсяване с мек, мокра кърпа,
като търкате диска от центъра
към периферията.
Внимание при употреба на на CDR/RW дискове
■ Когато използвате CD-R/RW
дискове, само дискове, които са
били "финализирани", могат да
бъдат използвани.
■ Дискове, които са създадени с
компютър, може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
настройките на приложението и
средата.
■ CD-R/CD-RW дискове, особено
насипните дискове, може да не
функционират правилно, ако са
били изложени на директна
слънчева светлина или висока

■

■

■

■
■

температура, или ако са били
съхранявани в автомобила за
продължителен период от
време.
Заглавието и друга текстова
информация, записана на CD-R/
CD-RW дисковете, може да не
бъде показана на това
устройство.
CD-RW дисковете може да имат
по-дълги времена на зареждане
от тези на CD или CD-R
дисковете.
Повредените музикални
файлове може да не се
възпроизвеждат или може да
бъдат отрязани по време на
възпроизвеждане.
Някои антипиратски дискове
може да не бъдат
възпроизвеждани.
MP3 (WMA) дискът може да има
максимум 512 файла във всяко
от 10 нива на папките и максимум
999 файла, които да се
възпроизвеждат.
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■ Тази система разпознава само
MP3 (WMA) дискове с файлова
система ISO-9660 level 1/2 или
Joliet. (Тя не поддържа файлова
система UDF.)
■ MP3/WMA файловете не са
съвместими с предаването на
пакетни данни.
■ Диск, на който са записани и
MP3/WMA файлове и аудио
данни (CDDA), може да не бъде
възпроизведен, ако е в CD-Extra
или в Mixed-Mode CD формат.
■ Имената на файловете/папките,
които могат да бъдат използвани
в един диск, са както следва,
включително четирицифреното
разширение (.мр3).
◆ ISO 9660 Ниво 1: максимум 12
символа
◆ ISO 9660 Ниво 2: максимум 31
символа
◆ Joliet: максимум 64 символа
(1 байт)
◆ Дълги Windows файлови
имена: максимум 28 символа
(1 байт)
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Внимание при употреба на MP3/
WMA музикални файлове
■ Този продукт може да
възпроизвежда MP3 (WMA)
файловете с разширения на
името .mp3, .wma (малки букви)
или .MP3 и .WMA (главни букви).
■ МР3 файловете, които могат да
бъдат възпроизвеждани от този
продукт, са следните
◆ Скорост на предаване: 8 kbps ~
320 kbps
◆ Честота на дискретизация:
48kHz, 44.1kHz, 32kHz (за
MPEG-1), 24kHz, 22.05kHz,
16kHz (за MPEG-2)
■ Докато този продукт може да
възпроизвежда файлове със
скорост на предаване 8kbps ~
320kbps, файловете със скорост
на предаване на 128kbps са с подобро качество на звука.
■ Този продукт може да покаже ID3
етикета (версия 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
или 2.4) с информация за MP3
файловете, като например име
на албума и на изпълнителя.

■ За да покажете информация за
албума (заглавие на диска),
песента (заглавие на песента) и
изпълнителя (изпълнителя на
песента), файлът трябва да е
съвместим с ID3 етикет във
формати V1 и V2.
■ Този продукт може да
възпроизвежда MP3 файлове с
VBR. При възпроизвеждане на
MP3 файл от тип VBR,
оставащото време за
възпроизвеждане може да се
различава от реално оставащото
време за възпроизвеждане.

Ред на възпроизвеждане на
музикалните файлове

Звукоизточници
Възпроизвеждане на CD/MP3
Основни бутони/управляващи
инструменти
(9) Бутон CD/AUX
Изберете CD/MP3 плейъра.
(14) MENU-TUNE бутон с
управление
■ Завъртете бутона/въртящия се
управляващ бутон, за да
придвижите списъка с песни,
менюто или позицията за
информацията за MP3 (WMA)
файла.
■ Натиснете бутона/въртящия се
управляващия бутон, за да
покажете екрана на менюто за
текущата позиция или режим.
(8) d SEEK c бутони
■ Натиснете тези бутони, за да
възпроизведете предишната или
следващата песен.
■ Задръжте натиснати тези бутони,
за да превъртите назад или
напред песента и отпуснете
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бутона, за да продължите
възпроизвеждането с нормална
скорост.
(4) EJECT бутон
Извадете диска.
(7) Бутон INFORMATION [INFO]
Показва информацията за
възпроизвежданата песен.
Поставяне и възпроизвеждане на
диска

Вкарайте диска, който ще
възпроизвеждате с напечатаната
страна нагоре в отвора за диска.

■ След като прочитането на
информацията от диска веднъж
завърши, той автоматично ще
започне възпроизвеждането от
песен 1.
■ Когато се вкара диск, който не
може да бъде прочетен, дискът
ще бъде автоматично изваден,
като на дисплея ще се покаже
съобщение за грешка в диска и
след това системата ще
превключи към предишно
използваната функция или към
FM радиоприемника.
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Изкаране на диска

Когато дискът, който ще се
възпроизвежда е вече вкаран,
натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да изберете CD/MP3
възпроизвеждане.
■ Ако няма диск за
възпроизвеждане, на екрана ще
се покаже съобщението No CD
inserted (Няма поставен CD) и
функцията няма да може да се
избира.
■ Песента, която последно е била
възпроизвеждана, ще започне
автоматично да се
възпроизвежда.

За да изкарате диска, натиснете
бутона EJECT, за да извадите
диска.
■ Когато дискът се покаже,
системата автоматично ще
превключи към предишно
използваната функция или към
FM радиоприемника.
■ Дискът автоматично ще се вкара
обратно, ако не бъде взет от
отвора за определено време.

Смяна на възпроизвежданата
песен

Натиснете бутоните dSEEKc в
режим на възпроизвеждане, за да
възпроизведете предишната или
следващата песен.
С помощта на бутоните от волана,
песните могат да се сменят лесно,
чрез завъртане на управляващия
бутон d SRC c.

Звукоизточници

Или завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да преместите списъка с
възпроизвеждани песни и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да я смените
незабавно.
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Смяна на възпроизвежданата
позиция

Преглеждане на информацията за
възпроизвежданата песен

Задръжте бутоните d SEEK c
натиснати по време на режима на
възпроизвеждане, за да
превъртите напред или назад из
песента. Отпуснете бутона, за да
продължите възпроизвеждането с
нормална скорост.
Силата на звука леко намалява по
време на превъртане напред и
назад, и ще се покаже времето за
възпроизвеждане.

Натиснете бутона
INFORMATION [INFO] в режим на
възпроизвеждане, за да покажете
информацията за
възпроизвежданата песен.
Ако няма информация за
възпроизвежданата песен от
аудио CD-та, системата ще покаже
No information (Няма информация).
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Повече информация за MP3 (WMA)
песни може да се види като
завъртите въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE от
дисплея за информация за
песента.
■ Показваната информация
включва име на файла, име на
папката и ID3 етикета с
информация, записани заедно с
песента.
Ако е добавена неправилна
информация в ID3 етикета (напр.
изпълнител, заглавие на
песента) на MP3 (WMA)
файловете, преди да бъде

записана на диска, тази
информация ще се покаже от
системата Инфотейнмънт.
Неправилната информация в ID3
етикета не може да бъде
модифицирана от системата
Инфотейнмънт (ID3 етикетите
могат да бъдат променяни само
на компютър).
■ Информацията за песните,
изразена със специални символи
или на неподдържани езици ще
бъде показана като ---- или няма
да бъде показана изобщо.

Използване на CD менюто
Смяна на режима на
възпроизвеждане

От режим на възпроизвеждане
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да покажете CD менюто.

Звукоизточници

Завъртете бутона за управление
MENU-TUNE, за да изберете
функциите за разбъркано
възпроизвеждане или повторение
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да включите или
изключите съответните функции
On (Включване) или Off
(Изключване).
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CD Menu (CD меню) → Track list
(Списък с песни)

CD menu (CD меню) → Searching
Folders (Търсене на папки)

За аудио CD дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от CD менюто, за да
изберете списъка с песни и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите желания списък с
песни и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да
възпроизведете желаната песен.

За MP3 (WMA) дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от CD менюто, за да
изберете Folders (Папки) и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете желаната папка и
натиснете бутона MENU-TUNE.
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CD menu (CD меню) → Search...
(Търсене)

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите желаната песен и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да
възпроизведете избраната песен
от избраната папка.

За MP3 (WMA) дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от CD менюто, за да
се придвижите до Search...
(Търсене) и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
■ След като системата прочете
информацията от диска, първата
песен от списъка за
възпроизвеждане [iP] ще се
покаже.

■ Ако няма музикални файлове в
списъка за възпроизвеждане [iP],
първата песен за всеки
изпълнител [iA] ще се покаже.
■ Прочитането на диска може да
отнеме дълго време и зависи от
броя на музикалните файлове.

Натиснете бутона MENU-TUNE
отново и от показаната позиция за
търсене завъртете инструмента за
управление MENU-TUNE, за да
изберете желания режим на
възпроизвеждане.

Звукоизточници

Допълнителни
устройства

Номерът на съответните песни ще
се покаже по плейлиста [iP]/Artist
[iA]/албум [iL]/заглавие [iS]/жанр
[iG].

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете подробният
класификационен елемент и
натиснете бутона MENU-TUNE.
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USB плейър

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите желаното заглавие на
песен и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да
възпроизведете желаната песен.

Внимание при употреба на USB
устройства
■ Функционирането не може да се
гарантира, ако устройството
притежава вграден харддиск
или CF, или SD карта с памет и е
свързано чрез USB адаптер.
Използвайте USB устройство с
флаш памет.
■ Избягвайте електростатичен
разряд при свързване или
изключване на USB
устройството. Ако свързването
или изключването се повтарят
многократно на кратък интервал
от време, това може да доведе
до проблеми при използване на
устройството.
■ За изваждане на USB
устройство, използвайте Menu
USB (Меню USB) → Remove USB
(Извади USB) чрез бутона
MENU-TUNE.
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■ Функционирането не е
гарантирано, ако свързващият
конектор на USB устройството не
е метален.
■ Свързването на USB устройства
от тип i-Stick може да не завърши
успешно, заради вибрациите на
автомобила, така че тяхното
функциониране не може да се
гарантира.
■ Внимавайте да не докоснете
USB конектора с някакъв
предмет или някоя част от тялото
си.
■ USB устройството може да бъде
разпознато само ако е
форматирано във формат
FAT16/32. Могат да бъдат
използвани само устройства с
размер на секторите 512 байта
или 2,048 байта. NTFS и други
типове файлови системи не
могат да бъдат разпознати.
■ В зависимост от типа и
капацитета на USB устройството
и типа на съхранявания файл,
времето, необходимо за
разпознаване на файла може да

варира. В този случай не става
въпрос за проблем с продукта,
затова моля изчакайте
файловете да бъдат
обработени.
■ Файловете на някои USB
устройства може да не бъдат
разпознати заради проблеми със
съвместимостта, освен това не
се поддържат връзки с четец на
карти или USB хъб. Моля, преди
да го използвате, проверете
дали устройството в колата
функционира.
■ Когато устройства като МР3
плейър, мобилен телефон или
цифрова камера се свържат чрез
мобилен диск, той може да не
функционира правилно.
■ Не изключвайте USB
устройството, докато се
възпроизвежда от него. Това
може да предизвика повреда в
продукта или в техническите
характеристики на USB
устройството.

■ Изключвайте свързаното USB
устройство, когато запалването
на автомобила е изключено. Ако
запалването е включено, докато
USB устройството е свързано, то
може да се повреди или може да
не функционира нормално в
някои случаи.

Внимание
USB устройствата за
съхранение на информация
могат да се свързват към този
продукт само за
възпроизвеждане на музикални
файлове.
USB конекторът на този продукт
не трябва да се използва за
зареждане на USB аксесоари,
защото топлината, която се
генерира, може да предизвика
проблеми с техническите
характеристики или повреда в
продукта.

Звукоизточници
■ Когато логическото устройство
се отдели от USB устройството,
само файлове от най-горното
ниво на логическото устройство
могат да бъдат
възпроизвеждани. Поради тази
причина музикалните файлове,
които ще се възпроизвеждат,
трябва да са записани в найгорното ниво на логическото
устройство. Музикалните
файлове на някое USB
устройство може да не се
възпроизвеждат нормално, ако
приложението е заредено чрез
разделяне на отделни
устройства вътре в USB
устройството.
■ Музикални файлове, за които
важи DRM (Digital Right
Management) (Управление на
цифровите права), не могат да се
възпроизвеждат.
■ Този продукт може да поддържа
USB устройства, които са с
размер до 16 гигабайта с
ограничение до 999 файла, 512
папки и 10 нива на структурата от
папки. Нормалната работа не

може да се гарантира за
устройства, които надхвърлят
тази граница.
Внимание при използване на USB
музикални файлове
■ Повредени музикални файлове
може да доведат до прекъсване
на възпроизвеждането или може
изобщо да не бъдат
възпроизведени.
■ Папките и музикалните файлове
се показват в реда Symbol
(Символ) → Number (Номер) →
Language (Език)
■ Максимум 64 символа могат да
се разпознаят за име на папка
или файл, записани в Joliet
файлова система.
Относно МР3 (WMA) музикалните
файлове
■ МР3 файловете, които могат да
се възпроизведат, са както
следва.
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◆ Скорост на предаване: 8 kbps ~
320 kbps
◆ Честота на дискретизация:
48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (за
MPEG-1)
24kHz, 22.05kHz, 16kHz (за
MPEG-2)
■ Този продукт показва MP3 (WMA)
файловете с разширения на
името .mp3, .wma (малки букви)
или .MP3 или .WMA (главни
букви).
■ Този продукт може да покаже ID3
етикета (версия 1.0, 1.1, 2.2, 2.3,
2.4) с информация за албума,
изпълнителя, и т.н. за МР3
файловете.
■ Имената на файловете/папките,
които могат да бъдат използвани
в зависимост от типа на
устройството са както следва,
включително четирибуквеното
разширение (.мр3).
◆ ISO 9660 Ниво 1: максимум 12
символа
◆ ISO 9660 Ниво 2: максимум 31
символа
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◆ Joliet: максимум 64 символа
(1 байт)
◆ Дълги Windows файлови
имена: максимум 28 символа
(1 байт)
■ Този продукт може да
възпроизвежда MP3 файлове,
които използват VBR. Когато се
възпроизвежда МР3 файл от
VBR тип, оставащото време за
възпроизвеждане, което се
показва, може да е различно от
реалното оставащо време.
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
Следните основни бутони и
инструменти за управление се
използват за възпроизвеждане на
USB музикални файлове.
(9) Бутон CD/AUX
Натиснете бутона няколко пъти,
докато USB устройството е
свързано, за да изберете режима
на възпроизвеждане от USB.

(14) MENU-TUNE бутон с
управление
■ Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да
придвижите списъка с песни,
менюто или информацията за
MP3 (WMA) файла.
■ Натиснете бутона, за да
покажете екрана на менюто от
текущата позиция или режим.
(8) d SEEK c бутони
■ Натиснете тези бутони, за да
възпроизведете предишната или
следващата песен.
■ Задръжте тези бутони, за да
превъртите назад или бързо
напред и след това отпуснете
бутона за да продължи
възпроизвеждането с нормална
скорост.
(7) Бутон INFORMATION [INFO]
Показва информацията за
възпроизвежданата песен.
(16) Бутон P BACK

Отменете въведената позиция или
се върнете на предишната
позиция/меню.
Свързване на USB устройство за
съхранение

Ако на свързващия конектор над
контролния панел има капак,
натиснете и отворете капака, за да
свържете USB паметта с
музикалните файлове за
възпроизвеждане към USB
свързващия конектор.

Звукоизточници

■ След като продуктът приключи
прочитането на информацията
от USB устройството, той
автоматично ще започне
възпроизвеждането.
■ Ако е свързано USB устройство,
което не може да бъде
прочетено, ще се покаже
съобщение за грешка и
продуктът автоматично ще
превключи към предишно
използваната функция или
функцията на FM
радиоприемника.

Ако USB устройството, което ще се
възпроизвежда, е вече свързано,
натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да изберете USB
плейъра.
Той автоматично ще започне
възпроизвеждане от последната
точка на възпроизвеждане.
След това функциите на USB
плейъра работят подобно на CD/
MP3 възпроизвеждането.
Приключване на
възпроизвеждането на USB
музикалните файлове
Натиснете бутона RADIO BAND
или CD/AUX, за да изберете други
функции.
За край на възпроизвеждането и
разединяване на USB паметта,
използвайте Menu USB (Меню
USB) → Remove USB (Извади
USB) функция за безопасно
изваждане на USB паметта.
Използване на USB менюто
Инструкциите за Shuffle songs
(Разбъркване на музикални
записи)/Repeat (Повторение)/
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Folders (Папки)/Search... (Търсене)
от Menu USB (Меню USB) са
подобни на тези за CD menu (CD
меню) на CD/MP3 плейъра; само е
добавен елементът Remove USB
(Извади USB). Вижте функциите
CD/MP3 плейъра от CD menu (CD
меню).
Menu USB → Remove USB

Натиснете бутона MENU-TUNE в
режим на възпроизвеждане, за да
покажете Menu USB (Меню USB).
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Remove USB
(Извади USB) и след това
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Звукоизточници

натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се покаже съобщението за
безопасно изключване на USB
устройството.
Изключете USB устройството от
USB конектора.
Връщане към предишно
използваната функция.

iPod плейър

Ограничено до моделите, които
поддържат връзка с iPod.
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
Следните основни бутони и
инструменти за управление се
използват, за да се
възпроизвеждат iPod музикални
файлове.
(9) Бутон CD/AUX
Натиснете бутона няколко пъти,
докато iPod устройството е
свързано, за да изберете режима
на възпроизвеждане от iPod.

(14) MENU-TUNE бутон с
управление
■ Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да се
придвижите и да покажете
списъка с песни, които се
възпроизвеждат.
■ Натиснете бутона, за да
покажете екрана на менюто от
текущата позиция или режим.
(8) d SEEK c бутони
■ Натиснете тези бутони, за да
възпроизведете предишната или
следващата песен.
■ Задръжте тези бутони, за да
превъртите назад или бързо
напред и след това отпуснете
бутона за да продължи
възпроизвеждането с нормална
скорост.
(7) Бутон INFORMATION [INFO]
Показва информацията за
възпроизвежданата песен.
(16) Бутон P BACK
Отменя предишния елемент или
връща към предишното меню.

Свързване на iPod плейър

Ако на свързващия конектор над
контролния панел има капак,
натиснете и отворете капака, за да
свържете iPod с музикалните
файлове за възпроизвеждане към
USB свързващия конектор.
■ Моделите на iPod продуктите,
които се свързват/поддържат от
този продукт, са както следва:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G и 5G Nano
◆ iPod 120GB и 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G и 3G Touch
◆ iPhone 3G и 3GS

Звукоизточници
■ Свързвайте iPod устройства
само с кабели за свързване,
поддържани от iPod продуктите.
Не могат да се използват други
кабели за връзка.

■ В някои случаи iPod продуктът
може да бъде повреден, ако
запалването се изключи, докато
има връзка към този продукт.
Когато iPod продуктът не е бил
използван, съхранявайте го
изключен от този продукт, като
запалването на автомобила е
изключено.

■ Продуктът автоматично ще
започне възпроизвеждането
след прочитане на
информацията от iPod
устройството.
■ Ако е свързано iPod устройство,
което не може да бъде
прочетено, ще се покаже
съответното съобщение за
грешка и продуктът автоматично
ще превключи към предишно
използваната функция или
функцията на FM
радиоприемника.
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Ако iPod устройството, което ще се
възпроизвежда, е вече свързано,
натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да изберете iPod
плейъра.
■ Той автоматично ще започне
възпроизвеждане от последната
точка на възпроизвеждане.
■ Функциите за възпроизвеждане и
позициите на информационния
дисплей на iPod плейъра,
използвани с този продукт, може
да се различават от тези на iPod
по отношение на реда на
възпроизвеждане, метода на
възпроизвеждане и показваната
информация.
■ Виж следната таблица за
класифициране на позициите,
свързани с функцията за
търсене, предоставени от iPod
продукта.
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Search... (Търсене) (включително
аудиокниги и композитори) са
подобни на тези за CD menu (CD
меню) на CD/MP3 плейъра; само е
добавен елементът Eject iPod
(Изваждане на iPod). Виж всяка
позиция от CD/MP3 относно
употребата й.
iPod menu (iPod меню) → Eject iPod
(Изключване на iPod устройството)

Използване на менюто iPod
От iPod Menu (iPod меню),
инструкциите за Shuffle songs
(Разбъркване на музикални
записи)/Repeat (Повторение)/

Външен аудио вход (AUX)

Ограничено до моделите, които
поддържат външна звукова връзка.

След това функциите по
възпроизвеждане на iPod работят
подобно на CD/MP3
възпроизвеждането.
Изключване на
възпроизвеждането от iPod
За да прекратите
възпроизвеждането, натиснете
бутона RADIO BAND или CD/AUX,
за да изберете други функции.

(Изваждане на iPod) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се покаже съобщението за
безопасно изключване на
устройството.
Изключете iPod устройството от
USB конектора.
Връщане към предишно
използваната функция.

Натиснете бутона MENU-TUNE в
режим на възпроизвеждане, за да
покажете iPod Menu (iPod меню).
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Eject iPod

Основни бутони/контроли
Следните основни бутони и органи
за управление се използват, за да
се насладите на богатия звук от
системата Инфотеймънт от
звуковия изход от свързаното
външно звуково устройство.
(9) Бутон CD/AUX
Когато е свързано външно звуково
устройство, натиснете бутона
неколкократно, за да изберете
режима на вход от външно звуково
устройство (AUX).

Звукоизточници
(2) POWER/VOLUME въртящ се
управляващ бутон
Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да настроите
силата на звука.
Свързване на външно звуково
устройство
Свържете изхода на външното
звуково устройство към входовете
1 и 2 за външни звукови
устройства AUX.
■ AUX 1: Разположен на системата
Инфотейнмънт
AUX 2: Разположен в
отделението за съхранение на
вещи на седалката на пътника до
водача
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Натиснете бутона CD/AUX, за да
превключите към в режим на
външен звуков източник, ако вече е
била свързана външна звукова
система.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон
POWER/VOLUME, за да настроите
силата на звука.

■ Системата Инфотейнмънт
автоматично ще превключи в
режим на външен звуков
източник (AUX), когато се свърже
външно звуково устройство.
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Телефон
Bluetooth® ................................. 116
Хендс-фри телефон ................. 122

Bluetooth®
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон

Следните основни бутони и
инструменти за управление се
използват за възпроизвеждане на
музикални файлове или използват
функциите за провеждане на
разговори чрез Bluetooth
устройство.
(9) Бутон CD/AUX
Когато Bluetooth устройство с
функция за музикален плейър бъде
свързано, натиснете този бутон, за
да изберете Bluetooth режим на
възпроизвеждане на звук.
(14) MENU-TUNE бутон с
управление
■ Натиснете бутона от режима
Bluetooth phone (Bluetooth
телефон), за да се покаже
менюто на екрана.
■ Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да се
придвижите из менюто или
настроите стойност.

(8) d SEEK c бутони
■ Натиснете бутоните в режима
Bluetooth audio play (Bluetooth
възпроизвеждане на звук), за да
възпроизведете предишната или
следващата песен.
■ Задръжте тези бутони, за да
превъртите назад или бързо
напред и отпуснете бутона, за да
продължи възпроизвеждането с
нормална скорост.

Свързване на Bluetooth
устройство
Регистриране на Bluetooth
устройство
Регистриране на Bluetooth
устройство, за да бъде свързано
със системата Инфотейнмънт.
Най-напред настройте Bluetooth
устройството да бъде свързано от
менюто Bluetooth settings (Bluetooth
настройки), за да позволите на
другите устройства да намират
това Bluetooth устройство.

Телефон

Натиснете бутона CONFIG и след
това бутона MENU-TUNE с
въртящия се управляващ бутон, за
да се придвижите до Settings
(Настройки) → Bluetooth settings
(Bluetooth настройки) → Bluetooth →
Pair device (Добавяне на
устройство), и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
■ Bluetooth устройствата могат да
се регистрират не само чрез
бутона CONFIG, но и чрез Phone
menu (Меню на телефона) →
Bluetooth settings (Bluetooth

настройки) → Bluetooth → Add
device (Handsfree) (Добавяне на
устройство (хендс фри)).
■ Ако вече има свързано Bluetooth
устройство към системата
Инфотейнмънт, ще се появи
съобщението Bluetooth is busy
(Bluetooth е зает).
■ Ще се покаже Connection standby
(Готовност на връзката) като
съобщение и код за сигурност.
(Първоначалната стойност е
0000 и може да бъде сменена от
Settings (Настройки) → Bluetooth
settings (Bluetooth настройки) →
Bluetooth → Change Bluetooth
code (Смяна на кода за
Bluetooth).)
Системата Инфотейнмънт може да
бъде намерена чрез търсене на
Bluetooth устройства, готови за
свързване.
Въведете кода за сигурност на
Инфотейнмънт системата на
Bluetooth устройството.
Ако регистрацията на
устройството, което ще се свързва
към Инфотейнмънт системата, е
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успешна, екранът ще покаже
информация за Bluetooth
устройството.

■ Системата Инфотейнмънт може
да регистрира до пет Bluetooth
устройства.
■ Някои Bluetooth устройства могат
да се използват само когато е
зададен елемент "свързвай
винаги".
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Свързване/Изтриване/Отделяне
на Bluetooth устройства

Натиснете бутона CONFIG и след
това бутона MENU-TUNE с
въртящия се управляващ бутон, за
да се придвижите до Settings
(Настройки) → Bluetooth settings
(Bluetooth настройки) → Bluetooth →
Device list (Списък на
устройствата), и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Можете да регистрирате
устройство с помощта на бутона
MENU-TUNE с въртящия се
управляващ бутон, като се
придвижите, за да изберете
позиция, придвижите, за да
изтриете позиция и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Внимание
Ако вече има свързано Bluetooth
устройство, то трябва първо да
се изключи.
Най-напред настройте Bluetooth
устройството да бъде свързано от
менюто Bluetooth settings (Bluetooth
настройки), за да позволите на
другите устройства да намират
това Bluetooth устройство.

Използвайте бутона MENU-TUNE с
въртящия се управляващ бутон, за
да се придвижите от
регистрираното Bluetooth
устройство до устройството, което
ще се свързва и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Телефон

Изключване на текущото свързано
Bluetooth устройство става от
екрана на списъка с устройства,
чрез избиране на свързаното
устройство, след което ще се
покаже Disconnect ("Изключи") и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Внимание при регистриране/
свързване на Bluetooth устройства
■ Когато не е възможно
свързването чрез Bluetooth,
изтрийте целия списък с
устройства от Bluetooth
устройството, което ще се
свързва, и опитайте отново. Ако

изтриването на целия списък с
устройства не помогне, тогава
извадете/поставете батерията и
опитайте да свържете отново.
■ Ако има проблем след свързване
на Bluetooth устройството,
използвайте бутон MENU-TUNE
с контролен бутон за извършване
на Settings (Настройки) →
Bluetooth settings (Bluetooth
настройки) → Restore factory
settings (Възстановяване на
заводските настройки).
Инициализирайте устройството с
проблема, който е причинен от
грешка при свързването на
Bluetooth устройството и
системата Инфотейнмънт.
■ Понякога, Bluetooth-ът може да
се свърже само с "хендс фри"
(устройство "свободни ръце")
или Bluetooth функция за
възпроизвеждане на музика,
независимо че са свързани
стерео слушалки. В този случай
свържете Bluetooth устройството
отново към системата
Инфотейнмънт.
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■ За Bluetooth устройства, които не
поддържат стерео слушалки,
функцията Bluetooth
възпроизвеждане на звук не
може да се използва.
■ Не е възможно да се слуша
музика чрез Bluetooth аудио
функцията, ако iPhone телефон е
свързан през USB конектора.
Това се дължи на специфичните
особености на този мобилен
телефон.

Възпроизвеждане на звук
чрез Bluetooth
Как да се възпроизвежда звук
през Bluetooth
■ Мобилен телефон или Bluetooth
устройство, което поддържа
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
(Усъвършенстван профил за
дистрибутиране на звук) с версия
над 1.2, трябва да се регистрира
и свърже към продукта.
■ От мобилния телефон или
Bluetooth устройството,
намерете типа Bluetooth
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устройство, което да настроите/
свържете като стерео слушалки.
Ще се появи икона с музикална
нота [n] в долния десен ъгъл на
екрана, ако стерео слушалките
са успешно свързани.
■ Не свързвайте мобилен телефон
към Bluetooth извода за
свързване. Може да се появи
грешка, ако то се свързва по
време на режима на
възпроизвеждане на музика от
CD/MP3 или Bluetooth.
Възпроизвеждане на звук чрез
Bluetooth

Натиснете бутона CD/AUX няколко
пъти, за да изберете режима за
възпроизвеждане на звук от
свързаното Bluetooth устройство.
Тази функция не може да бъде
избрана, ако не е свързано
Bluetooth устройство.
Активирането на мобилния
телефон или Bluetooth
устройството ще доведе до
възпроизвеждане на музикални
файлове.
■ Звукът, възпроизвеждан от
Bluetooth устройството, се
възпроизвежда от системата
Инфотейнмънт.
■ За възпроизвеждане на звук
чрез Bluetooth, музиката трябва
да бъде възпроизведена поне
веднъж от режима "Музикален
плейър" на мобилния телефон
или Bluetooth устройството след
свързването на стерео
слушалките. След
възпроизвеждане поне веднъж,
музикалният плейър
автоматично възпроизвежда
музиката след влизане в режим

"Възпроизвеждане" и ще спре
автоматично при излизане от
режима "Възпроизвеждане". Ако
мобилният телефон или
Bluetooth устройството не е на
екрана на режима за изчакване,
някои устройства може да не
започнат автоматично да
възпроизвеждат музика в
режима за възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth.
Натиснете бутоните d SEEK c, за
да превключите към предишната
или следващата песен или
задръжте натиснати тези бутони за
бързо превъртане напред или
назад.
■ Тази функция е валидна само
при Bluetooth устройства, които
поддържат AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) (Профил
за дистанционно управление на
аудио и видео) версия 1.0 или повисока. В зависимост от опциите
на Bluetooth устройството някои

Телефон
устройства може да покажат, че
AVRCP е свързано за
първоначална връзка.)
■ Информацията относно
възпроизвежданата песен и
позицията вътре в песента няма
да се показва на екрана на
системата Инфотейнмънт.
Внимание при възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth
■ Не сменяйте песните твърде
бързо при възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth.
Необходимо е известно време за
да се предадат данните от
мобилния телефон до
Инфотейнмънт системата.
■ Системата Инфотейнмънт
предава реда на
възпроизвеждане към мобилния
телефон в режим на
възпроизвеждане на звук чрез
Bluetooth. Ако това се направи в
друг режим, тогава устройството
изпраща команда за спиране.
В зависимост от опциите на
мобилния телефон активирането

на командата за започване/
спиране на възпроизвеждането
може да отнеме известно време.
■ Ако мобилният телефон или
Bluetooth устройството не е на
екрана на режима за изчакване,
той може да не започне
автоматично възпроизвеждане в
режим на възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth.
Ако възпроизвеждането на звук
чрез Bluetooth не функционира,
проверете дали мобилният
телефон е на екрана на режима
за изчакване.
■ Понякога звукът може да
прекъсне при възпроизвеждане
чрез Bluetooth. Системата
Инфотейнмънт възпроизвежда
звука от мобилния телефон или
Bluetooth устройството както е
предаден.
Съобщения за грешки на Bluetooth
и мерки
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
деактивиран)
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Проверете дали Bluetooth-ът е
активиран. Bluetooth функцията
може да се използва след
активиране на Bluetooth-а.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth е
зает)
Проверете дали няма свързани
Bluetooth устройства. За да
свържете друго устройство,
преди това изключете всички
свързани устройства и след това
опитайте пак.
■ Device list is full (Списъкът с
устройства е пълен)
Проверете дали има по-малко от
5 регистрирани устройства. Не
могат да бъдат регистриране
повече от 5 устройства.
■ No phone book available (Няма
наличен телефонен указател)
Това съобщение ще се покаже,
ако мобилният телефон не
поддържа предаване на
контактите. Ако това съобщение
се появи след няколко опита,
тогава устройството не
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поддържа предаване на
контактите.

Внимание

Хендс-фри телефон
Приемане на обаждания

Съобщението ще се покаже,
когато се поддържа предаване
на контактите, като
информацията с грешката на
устройството също се предава
Ако се появи отново, обновете
устройството.
■ Телефонният указател е празен
Това съобщение се появява ако
в мобилния телефон няма
запаметени телефонни номера.
То ще се покаже и ако
предаването на историята на
разговорите се поддържа, но по
начин, който не се поддържа от
системата Инфотейнмънт.

Когато през свързания чрез
Bluetooth мобилен телефон се
получи обаждане,
възпроизвежданата песен ще се
изключи и ще се чуе телефонно
позвъняване, както и ще се покаже
съответната информация.

Внимание
Възможно е да прехвърлите
Вашия тон на звънене, зависи
от модела на мобилните
телефони. Настройте силата на
звука на тона за звънене на
мобилния телефон, ако той е
твърде нисък.
За да говорите по телефона,
натиснете бутона за обаждане от
дистанционното управление на
волана или завъртете
управляващия бутон MENU-TUNE,
за да стигнете до функцията за
отговор, а след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Телефон

■ За отказ на обаждане, натиснете
бутон Mute Mic (Заглуши
микрофон)/Hang up (Прекъсване
на разговора) от дистанционното
управление на волана или
използвайте бутон MENU-TUNE
с контролен бутон и изберете
Decline (Отказ).

■ Докато говорите е възможно да
блокирате предавания звук като
изберете позиция Mute Mic
(Заглуши микрофон) с помощта
на бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон.
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■ Докато говорите, задръжте
натиснат бутона Call (Обаждане)
от дистанционното управление
на волана, за да преминете в
режим на частен разговор (някои
телефони може да не поддържат
режима на частен разговор в
зависимост от възможностите
си).
■ Когато е получено обаждане
чрез Инфотейнмънт система и
свързан Bluetooth, съществуват
мобилни телефони, които не
преминават автоматично към
режим на частен разговор. Това
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зависи от оригиналните
спецификации на всеки мобилен
телефон.
■ Когато е възможно да се
използват услуги, свързани с
разговор с трети лица, които се
поддържат от комуникационния
оператор чрез приложение, то е
възможно да се осъществяват
разговори чрез Инфотейнмънт
системата.
■ При разговор на три и повече
лица, показваното съдържание
може да се различава от
информацията, показвана в
действителност.

Приключване на повикване

За да приключите разговора,
натиснете бутона Mute Mic
(Заглуши микрофон)/Hang up
(Прекъсване на разговора) от
дистанционното управление на
волана или завъртете бутона
MENU-TUNE, за да се придвижите
до Hang up (Прекъсване на
разговора), след което натиснете
бутона MENU-TUNE.

Повикване чрез повторно
набиране

От дистанционното управление на
волана, натиснете бутона Call
(Обаждане), за да се покаже
екранът за напътстване при
повторно набиране или задръжте
натиснат бутона, за да се покаже
списък с последно набраните
номера.
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE за да изберете Yes
(Да) или контакти и след това
натиснете бутона MENU-TUNE или
бутона Call (Обаждане), за да
проведете разговор.

Телефон
повторно набиране. Това зависи
от опциите на мобилния
телефон.

■ Ако мобилния телефон не е в
режим на изчакване, Вашия
телефон може да не поддържа
функцията за повторно
набиране. Това зависи от
опциите на мобилния телефон.
■ При повторно набиране на
номер, номерът на свързания
телефон няма да се покаже.
■ В зависимост от мобилния
телефон съществуват случаи,
при които обаждането се
осъществява през списъка с
приети или пропуснати
обаждания, вместо в режим на

Натиснете бутона MENU-TUNE,
докато телефонът е свързан за да
се покажат функциите за
свързване, както са показани погоре.
Използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон в менюто,
което се появява.
Докато разговаряте по телефона,
задръжте бутона Call (Обаждане)
на дистанционното управление на
волана, за да превключите в
режим Private (Частен).

125

Набиране чрез въвеждане на
цифри

За да проведете разговор чрез
въвеждане на телефонен номер,
натиснете бутона MENU-TUNE и
завъртете управляващия бутон, за
да изберете Enter number
(Въвеждане на номер) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
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1. Придвижване: Придвижване на
позицията на въвеждане
2. Изтриване: Изтриване на
въведения символ
3. Телефонен указател: Търсене
на контакти (използваеми след
обновяване на телефонните
номера)
4. Избиране: Започване на
набирането

Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE за да изберете
желаните букви и след това
натиснете бутона MENU-TUNE или
въведете телефонен номер.
■ Повторете, за да въведете
всичките цифри на номера.
■ Натиснете бутона P BACK за да
изтриете буквите една по една
или задръжте бутона, за да
изтриете цялото съдържание,
което е въведено до момента.
■ Вижте съдържанието по-долу, за
да редактирате въведените
данни.

след това натиснете бутона/
управляващия бутон, за да
проведете разговор.
За да прекратите разговор,
завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете
функция за прекратяване на
разговор и после натиснете бутона
MENU-TUNE.

Използване на меню Phone
(Телефон)
Меню Phone (Телефон) →
Телефонен указател → Търсене

След като телефонният номер е
въведен изцяло, завъртете
управляващия бутон MENU-TUNE,
за да започнете избирането [y] и

Телефон
Натиснете бутон MENU-TUNE,
завъртете контролен бутон
MENU-TUNE за избор на Phone
book (Телефонен указател), после
изберете бутон MENU-TUNE.
Когато няма контакти, които да се
използват, на екрана ще се появи
съобщение и ще се върнете в
предишното меню.
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете
Search (Търсене) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете First
Name (Първо име) или Last Name
(Фамилия), и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE за да изберете Search
terms/range (Търсене на изрази/
обхват) и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
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Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE на екрана с
резултатите от търсенето, за да
изберете желаната позиция и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да видите
подробностите на тази позиция.
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Меню Phone (Телефон) →
Телефонен указател → Update
(Обновяване)

За да изберете съответния номер,
натиснете бутона MENU-TUNE.
За повече информация, вижте
главата за осъществяване на
телефонни обаждания.

Прехвърляне на контактите от
свързания мобилен телефон в
контактите на системата.
Използвайки бутона MENU-TUNE с
контролния бутон, изберете Phone
menu (Меню на телефона) → Phone
book (Телефонен указател) →
Update (Обновяване), след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE за да изберете Yes
(Да) или No (Не) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да активирате или отмените
обновяването.
Съобщение за обновяване на
контактите
■ Тази функция може да бъде
използвана с мобилни телефони,
които поддържат обновяване на
контактите и функция за
предаване на историята на
разговорите. (Ако продуктът е
свързан към мобилен телефон,
който не поддържа тези функции,

Телефон
историята на разговорите може
само да се показва през
Инфотейнмънт системата.)
■ Обновяването не се поддържа
при повече от 1000 номера в
контактите.
■ Имайте предвид, че "хендс фри"то (устройството "свободни
ръце") и Bluetooth
възпроизвеждането на музика
ще бъде изключено, докато се
извършва обновяването на
контактите (Другите функции, с
изключение на споменатите,
могат да се използват.)
■ За да обновите контактите си е
възможно да изискате
сертифициране на предаването
на контактите. Ако екранът за
изчакване не се промени дълго
време, можете да проверите
дали мобилният телефон не
изисква сертифициране. При
изискване на сертифициране от
мобилния телефон, всички
Bluetooth връзки ще се

прекъснат, ако сертификатът не
е приет и след това устройството
ще бъде свързано отново.
■ При приемане на историята на
разговорите е възможно да се
изисква сертифициране на
предаването на историята с
разговорите от мобилния
телефон. Ако екранът за
изчакване не се промени дълго
време, можете да проверите
дали мобилният телефон не
изисква сертифициране.
При изискване на
сертифициране от мобилния
телефон, всички Bluetooth връзки
ще се прекъснат, ако
сертификатът не е приет и след
това устройството ще бъде
свързано отново.
■ Ако възникне проблем със
записаната информация на
мобилния телефон, контактите
може да не се обновят.
■ Инфотейнмънт системата
използва само информация във
формат UTF-8.
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■ Ако са активирани други
операции (игри, търсене на
карта, навигация и т.н.) по време
на обновяването на контактите
или по време на предаване на
историята на разговорите,
процесът на обновяване/
предаване може да не започне.
Това е така, защото другите
операции, които се извършват в
мобилния телефон влияят на
предаването на данни.
■ Когато обновяването на
контактите или предаването на
историята на разговорите
приключи, всички "хендс фри"
(устройства "свободни ръце") и
Bluetooth устройства за
възпроизвеждане на музика, ще
бъдат изключени и след това
свързани отново.
■ Ако системата Инфотейнмънт се
изключи, докато разговаряте по
телефона, разговорът ще се
прехвърли към мобилния
телефон. Някои телефони може
да се нуждаят от предварителна
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настройка на функцията за
предаване на разговор в
зависимост от вида на телефона.
■ Ако потребителят прекрати
директно връзката (с помощта на
системата Инфотейнмънт или
мобилния телефон), функцията
за автоматично свързване не се
задейства.
Auto-connection (Автоматично
свързване): Тази функция
автоматично намира и се
свързва с устройството, което е
било последно свързано.
■ Контактите може невинаги да
показват пълните списъци на
избрания телефон. Системата
Инфотейнмънт показва само
каквото е било предадено от
мобилния телефон.
■ Обновяването на контактите
може да получи само по четири
номера на контакт (мобилен
телефон, служебен телефон,
домашен телефон и друг
телефон).

■ Промяната на настройката на
езика по време на обновяване на
контактите ще изтрие всички
предишни обновявания.
■ Ако мобилният телефон не е
настроен с екран за изчакване,
разговорите може да не могат да
бъдат осъществени от
Инфотейнмънт системата.
■ Ако операционната система на
мобилния телефон бъде
обновена, това може да промени
начина на работа на Bluetooth
функцията на телефона.
■ Специалните символи и
неподдържаните езици ще се
показват като ____.
■ Разговорите, регистрирани в
контактите без име, ще се
показват като No number in
contact (Няма номер в контакт).
■ Системата Инфотейнмънт ще
покаже контактите, историята на
разговорите и информация за
повторно набиране, както е
предадено от мобилния
телефон.

Меню Phone (Телефон) →
Телефонен указател → Изтриване
на всичко

Всеки отделен телефонен номер,
който е бил записан в системата от
контакти, ще бъде изтрит.
Използвайки бутона MENU-TUNE с
контролния бутон, изберете Phone
menu (Меню на телефона) → Phone
book (Телефонен указател) →
Delete all (Изтрий всичко), след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете Yes
(Да) или No (Не) и след това

Телефон
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да изтриете всички контакти или да
отмените.
Меню Phone (Телефон) → Списъци
с разговори

Проверка, използване или
изтриване на контакти.
Използвайки бутона MENU-TUNE с
контролния бутон, изберете Phone
menu (Меню на телефона) → Call
lists (Списъци на повикванията),
след това натиснете бутона
MENU-TUNE.

Използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон, за да
изберете подробната история на
разговорите и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да проверите
историята на разговорите и да
проведете разговор.
Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се обадите на избрания номер
от историята на разговорите.
■ Ако екранът Please wait (Моля,
изчакайте) продължи да се
показва твърде дълго след
избора на разговор, проверете
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дали мобилният телефон не
изисква верификация на
предаването на номера на
разговора. След приключване на
процедурите по верификация на
телефона, контактите и
историята на разговорите ще
бъде предадена на системата
Инфотейнмънт.
■ Историята на разговорите на
мобилния телефон и историята,
която се показва от системата
Инфотейнмънт може да се
различават. Системата
Инфотейнмънт показва
информацията, предадена от
мобилния телефон в
оригиналния й вид.
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Телефон

Меню Phone (Телефон) → Bluetooth
Settings (Bluetooth настройки)

Настройване на Bluetooth
функцията.
Използвайки бутона MENU-TUNE с
контролния бутон, изберете Phone
menu (Меню на телефона) →
Bluetooth settings (Bluetooth
настройки), след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
За да активирате Bluetooth
функцията, регистрирате/
свържете/изтриете Bluetooth
устройство или променете
Bluetooth кода, изберете Bluetooth
с помощта на бутона MENU-TUNE

с управляващия бутон и след това
използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващ бутон, за да настроите
желаната позиция.

За да настроите звук на звънене и
силата му на звука, които се
използват от Bluetooth функцията,
използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон, за да
изберете Sound & Signals (Звуци и
сигнали) и след това настройте
желаните позиции с бутона
MENU-TUNE.
■ Възможно е тоновете за звънене,
които вече имате, да са се
прехвърлили в Инфотейнмънт

системата в зависимост от
мобилния телефон. За такива
мобилни телефони е
невъзможно да се използва
избрания тон на звънене.
■ За мобилни телефони, които
прехвърлят Вашите тонове на
звънене, силата на звука на тона
на звънене ще се базира на
силата на звука, прехвърлен от
мобилния телефон. Настройте
силата на звука на тона на
звънене на мобилния телефон,
ако силата на звука е твърде
ниска.

Телефон
За да реинициализирате Bluetooth
settings (Bluetooth настройки) към
фабричните им стойности,
използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон, за да
изберете позицията за
възстановяване на
първоначалните настройки и след
това изберете Yes (Да) с бутона
MENU-TUNE.
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Въведение

Имената, лого знаците,
емблемите, девизите,
наименованията на моделите
автомобили и на дизайна на
каросериите, срещащи се в това
ръководство, включително, но не
ограничено до, GM, логото на GM,
CHEVROLET, емблемата на
CHEVROLET, CRUZE и логото на
CRUZE, са търговски марки и/
марки на услуги на General Motors
LLC, нейните дъщерни фирми,
филиали или лицензори.
Информацията в това ръководство
допълва ръководството за
собственика.
Това ръководство описва функции,
които може да бъдат или да не
бъдат налични във Вашия

конкретен автомобил, в
зависимост от това дали са
закупени от Вас опции или
вследствие от промени, въведени
след публикуването на това
ръководство. Моля, вижте
документацията от покупката на
Вашия конкретен автомобил, за да
проверите с какви функции е
оборудван той.
Запазете това ръководство заедно
с ръководството за собственика
вътре в автомобила, за да Ви бъде
на лесно, ако Ви потрябва. Ако
продадете автомобила, оставете
това ръководство в него.

Обща информация
Прочетете следващите страници,
за да се запознаете с функциите на
Система Инфотейнмънт.
Системата Инфотейнмънт има
вградени функции, чиято цел е да
ви помогнат, като деактивират
някои функции по време на
шофиране. Посивените функции
не са достъпни, докато
автомобилът се движи.

Въведение
Всички функции са достъпни,
когато автомобилът е паркиран.
Преди шофиране:
■ Запознайте се с работата на
системата Инфотейнмънт,
бутоните на панела и сензорните
бутони на екрана.
■ Настройте аудио системата, като
запаметите любимите си
станции, нагласите тона и
регулирате високоговорителите.
■ Задайте телефонните номера
предварително, за да можете
лесно да им се обаждате с едно
натискане на бутон или с
използване на една гласова
команда при автомобили
оборудвани с условия за
телефон.

9 Предупреждение
Честото или продължително
отклоняване на погледа от пътя
заради използване на
развлекателната или
навигационната система може

да доведе до катастрофа. Може
да се стигне до нараняване или
смърт за вас или други хора. Не
отдавайте продължително
внимание на тези дейности по
време на шофиране.
Ограничете поглеждането към
дисплеите на автомобила и се
съсредоточете върху
шофирането. Винаги, когато е
възможно, използвайте гласови
команди.
Автомобилът има задържана
мощност на аксесоари (RAP).
Чрез RAP, аудио системата може
да работи дори и след изключване
на запалването.

Почистване на силногланцови
повърхности и
информационни / радио
дисплеи на автомобила
При автомобили със
силногланцова повърхност на
автомобилните дисплеи,
използвайте микрофибърна тъкан
за избърсване на тези
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повърхности. Преди избърсване на
повърхностите с микрофибърна
кърба, използвайте мека четка за
отстраняване на мръсотията, която
може да надраска повърхността.
След това използвайте
микрофибърната кърпа, за да
изчистите с леко търкане. Никога
не използвайте препарати за
почистване на прозорци или
разтворители. Периодично
изпирайте на ръка
микрофибърната кърпа, отделно,
използвайки мек сапун. Не
използвайте разтворител или
омекотител за тъкани. Изплакнете
щателно и изсушете на въздух
преди следващата употреба.

Внимание
Не закрепвайте устройство с
вакуумна чашка към дисплея.
Това може да причини повреда
и няма да се покрие от
гаранцията на автомобила.
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Софтуерни актуализации

Обърнете се към вашия дилър за
възможни бъдещи актуализации на
софтуера.

Общ преглед
Система Инфотейнмънт се
управлява чрез бутони, сензорен
екран, бутони върху волана и
гласово разпознаване. Гласово
разпознаване 3 197.

Въведение

Преглед на елементите на управлението
MyLink, Icon Based с или без навигация
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12
13
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Въведение

Предварително
настроени бутони (1-6)
DEST (Крайна цел)
NAV (Навигация)
Осем-посочни
селекторни стрелки
(навигират карти)
CONFIG (Конфигуриране)
RPT NAV (Повтори навигация)
CLOCK
INFO (Информация)
TONE
AS (автоматично
запаметяване)
m (сила на звука)
t (Предишна/Назад)
HOME (Начална страница)
r (Възпроизвеждане/Пауза)
SRCE (Източник)
y/@ (Телефон /
Заглушаване на звука)
v (Следващ / бързо напред)
FAV (страници с
предпочитания 1-6)

19 BACK
20 d (Изваждане)
21 MENU/SEL (меню / избор)

Употреба
Контролни бутони за
Инфотейнмънт

Бутоните на панела се използват
за стартиране на основни функции
при използване на системата
Инфотейнмънт.
m (сила на звука):
1. Натиснете, за да включите или
изключите системата.
2. Завъртете за регулиране на
силата на звука.
r (възпроизвеждане/ пауза):
Натиснете r, за да стартирате,
паузирате и подновите
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане на аудио CD
3 156
SRCE (източник): Натиснете за
промяна на аудио източниците
като AM/FM радио, DAB, CD и AUX.
TONE: Натиснете за достъп до
екрана на звуковото меню да
регулиране на ниските, средните и
високите честоти.

Въведение
Настройки на тона 3 148
INFO (информация): Натиснете за
превключване на аудио или
навигационен информационния
екран.
CONFIG (конфигуриране):
Натиснете, за да регулирате
функции за радиото, навигацията,
дисплей, телефона, автомобила и
часа. Меню Конфигуриране 3 190
HOME: Начална страница 3 143
MENU/SEL (меню / избор):
Завъртете за маркиране на
функция. Натиснете, за да
активирате маркираната функция.
y/@ (телефон / заглушаване на
звука): Bluetooth контроли 3 204
NAV (навигация):
1. Натиснете, за да видите
текущата позиция на
автомобила на екрана с
картата.
2. Продължете да натискате, за да
преминавате между цяла карта
и разделни екрани.

RPT NAV (повтори навигация):
Натиснете, за да се повтори
последната реплика за гласово
водене.
DEST (крайна цел): Натиснете, за
да се повтори последната реплика
за гласово водене.
■ Натиснете за въвеждане на
крайна цел.
■ Ако вече е въведена крайна цел,
натиснете за достъп до меню за
крайна цел.
Крайна цел 3 180
BACK: Натиснете, за да се върнете
към предишния екран от менюто.
Ако сте на страница, достигната
директно от бутон на лицевия
панел или екранен бутон на
начална страница, натискането на
BACK ще ви отведе на началната
страница.
FAV (Любими страници 1-6):
Натиснете, за да покажете номера
на текущата страница над
бутоните с предварителни
настройки. Съхранените станции
във всеки списък се показват на
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бутоните чувствителни на допир с
предварителни настройки в
долната част на екрана. Броят
предварително настроени
списъци FAV (ЛЮБИМИ) може да
се променя в конфигурационното
меню.
v (Следващ / бързо напред):
1. Натиснете, за да продължите
към следващата песен.
2. Натиснете и задръжте, за да
превъртите напред в рамките
на текущата песен.
3. Отпуснете бутона, за да се
върнете към нормалната
скорост на възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на аудио CD
3 156
4. За AM, FM или DAB, натиснете
за връщане към следващата
силна станция.
t (предишна/назад):
1. Натиснете, за да преминете
към началото на текущата или
предишната песен. Ако песента
се възпроизвежда от по-малко
от пет секунди, ще се отиде на
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предишната песен. Ако са
минали повече от пет секунди,
текущата песен започва
отначало.
2. Натиснете и задръжте, за да
превъртите бързо назад в
рамките на текущата песен.
Отпуснете бутона, за да се
върнете към нормалната
скорост на възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на аудио CD
3 156
3. За AM, FM или DAB, натиснете
за връщане към предишната
силна станция.
Бутони за запаметяване (1-6):
Бутоните за запаметяване
номерираи от едно до шест могат
да бъдат използвани за
запаметяване на AM, FM или DAB
станции.
Осем-посочни селекторни
стрелки: Натиснете стрелките за
навигация по картата.
CLOCK: Натиснете за настройване
на часа.

d (Извади): Натиснете, за да
извадите диск от CD плейъра.

Бутони на сензорен екран

Сензорните бутони са на екрана и
светят, когато дадена функция е
достъпна. Някои превключващи се
бутони на екрана се осветяват,
когато са активни, и посивяват,
когато не са активни.

Бутони върху волана

Ако има съответното оборудване,
някои аудио функции могат да се
контролират чрез бутоните върху
волана.

q/w (натисни за разговор):
Натиснете, за да отговорите на
входящо обаждане или за
взаимодействие с Bluetooth или
гласовото разпознаване.
x/n (заглушаване на звука / край
на разговор): Натиснете за
отказване на входящо обаждане
или за край на текущ разговор.
Натиснете, за да заглушите
високоговорителите на
автомобила по време на
използване на Система
Инфотейнмънт. Натиснете отново,
за да включите звука. Натиснете за
отмяна на гласово разпознаване.
d SRC c (въртящ се
превключвател): Натиснете за
избор на източник на звука.
Използвайте вътрящия се
превключвател за избор на
следваща или предишна любима
станция, CD, MP3 запис, USB и
Bluetooth Audio.
Използвайте d SRC за преход към
следващата песен или шоу,
използвайки Stitcher.

Въведение
+X− (Сила на звука): Натиснете +,
за да увеличите силата на звука.
Натиснете -, за да намалите.

Работа със системата
Система Инфотейнмънт се
управлява чрез натискане на
екрана и чрез използване на
бутони.
Гласовото разпознаване,
посредством бутони във волана,
може да се използва за управление
на система Инфотейнмънт.
Натиснете q/w от волана, за да
започнете гласово разпознаване.
Гласово разпознаване 3 197

Начална страница

Бутони на сензорен екран
Началната страница дава достъп
до много от функциите.
Назад: Натиснете, за да се върнете
към предишната страница.
У дома: Натиснете, за да се
върнете към началната страница.
Предп.: Натиснете за извеждане на
страница със запаметени
(предпочитани) AM, FM или DAB
станции. Продължавайте да
натискате Fav (Предпочитани), за
да прелистите страниците с
предпочитания.
Още l: Натиснете, за да отидете
на следващата страница.
Настройка на начална страница
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Първата начална страница може
да се настройва индивидуално.
За добавяне на екранни бутони:
1. Натиснете Menu (Меню).
2. Натиснете Потр. настр..
3. Натиснете екранен бутон, за да
го добавите или махнете от
първата начална страница. H
показва, че той ще бъде
изведен на дисплея.
Максималният брой бутони на
началната страница 1 е осем.
4. Натиснете Готово.
За преместване на екранни бутони:
1. Натиснете Сортирай.
2. Натиснете икона, за да я
смените с друга икона.
3. Изберете иконата, с която да се
смени.
4. Натиснете Готово.
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За възстановяване на
подразбиращите се настройки на
начална страница 1:
1. Натиснете Меню.
2. Натиснете Възстанови
подр.настр. нач.стр..
3. Натиснете Да или Отказ.
Функции на началната страница
Натиснатите екранни бутони са
осветени, когато функцията им е
достъпна.
Различни функции са
деактивирани, когато автомобилът
се движи.

Натиснете екранния бутон за
Свири, за да покажете страницата
на активния източник. Наличните
източници са AM, FM, DAB, CD,
USB/iPod, Stitcher и AUX.

AM-FM radio (AM-FM радио) 3 150,
CD player (CD плейър) 3 155,
Stitcher internet radio (Stitcher
интернет радио) 3 170, Auxiliary
devices (Допълнителни
устройства) 3 158

Натиснете екранния бутон Навиг-я,
за да се изведе карта с текущото
положение на автомобила.
Използване на навигационната
система 3 174, Карти 3 176,
Символи за навигация 3 178,
Меню Конфигуриране 3 190

Натиснете екранния бутон Кр. цел
за извеждане на страницата за
въвеждане на крайна цел или
менюто за крайна цел. Наличните
екранни бутони осигуряват лесен
достъп до различни начини за
въвеждане на крайната цел.
Крайна цел 3 180

Натиснете екранния бутон за
Телефон, за да покажете
основната страница на телефона.
Телефон 3 204

Натиснете екранния бутон за
Конф., за да покажете основната
страница за конфигуриране. От

Въведение
този дисплей можете да настроите
функции като време и дата, радио,
телефон, навигация, автомобил и
дисплей.
Меню Конфигуриране 3 190

Натиснете екранния бутон за Тон,
за да покажете основната страница
на тона. Регулирайте тона и
високоговорителите, като
натиснете екранните бутони за
промяна на силата на звука за
високи, средни, ниски честоти,
затихване и баланс.
Настройки на тона 3 148

Натиснете екранния бутон Фото, за
да прегледате снимките от
вашето USB устройство или SD
карта. Снимките от SD картата
могат да се видят само чрез USB
адаптер.
Снимки 3 162

Натиснете екранния бутон AM, за
да покажете началната страница
на АМ и да възпроизведете
текущата или последната
настроена AM станция.
AM-FM радио 3 150
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Натиснете екранния бутон FM, за
да покажете началната страница
на FМ и да възпроизведете
текущата или последната
настроена FM станция.
AM-FM радио 3 150

Натиснете екранния бутон DAB, за
да покажете началната страница
на DAB и да възпроизведете
текущата или последната
настроена DAB станция.
Цифрово аудио излъчване 3 152
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Натиснете екранния бутон Stitcher
(ако има такъв), за да се изведе
началната страница на Stitcher и за
стрийминг на новини, спорт и
развлекателни шоута през аудио
системата.
Stitcher Интернет радио 3 170

Натиснете екранния бутон S
Bluetooth, за да се покаже
началната страница на Bluetooth,
от където задавате
възпроизвеждане на музика чрез
Bluetooth устройство.
Музика през Bluetooth 3 166

Натиснете екранния бутон CD, за
да покажете началната страница
на CD и да възпроизведете
текущия или последния избран
запис от CD.
CD плейър 3 155

Натиснете екранния бутон iPod, за
да покажете началната страница
на iPod и да възпроизведете
текущия или последния избран
запис.
Външни устройства 3 168

Натиснете екранния бутон USB, за
да покажете началната страница
на USB и да възпроизведете
текущия или последния избран
запис.
USB порт 3 159

Натиснете екранния бутон AUX за
достъп до свързаното
допълнително устройство.
Допълнителни устройства 3 158

Натиснете екранния бутон Кр.
инф. за достъп до информация за
възпроизвеждането на аудио.
Бърза информация 3 150

Въведение
Натиснете екранния бутон
Messages (ако има такъв), за да се
изведе входящата кутия с текстови
съобщения.
Текстови съобщения 3 212

Ако е включена тази функция, тя е
достъпна чрез иконата Прил. от
началната страница на радиото.
Изтеглянето и използването на
приложения изисква наличие на
Wi-Fi връзка с Интернет като част
от абонаментния план на
смартфона или другото мобилно
устройство. При повечето
смартфони, активирането е в
менюто за настройка, от точка
Mobile Network Sharing (Споделяне
в мобилна мрежа), Personal Hotspot
(Персонален хотспот), Mobile
Hotspot (Мобилен хотспот), Wi-Fi
Hotspot (Wi-Fi хотспот) или друго
подобно заглавие. След

активиране на Wi-Fi на смартфона,
натиснете иконата Прил. от
началната страница на радиото.
Следвайте указанията, за да
конфигурирате връзка с Интернет
и да настроите акаунт.
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Основни операции

Основни операции
Основни операции ................... 148
Настройки на тона ................... 148

Основни операции
Пускане на радиото

m (сила на звука):
■ Натиснете, за да включите или
изключите радиото.
■ Завъртете за увеличаване или
намаляване на силата на звука
на активния източник.
Бутоните върху волана също могат
да се използват за регулиране на
силата на звука.
Бутони върху волана 3 140

Управление на радиото

Радиото ще работи, когато
запалването е в позиция ON/RUN
или ACC/ ACCESSORY. Когато
запалването се превключи от ON/
RUN в позиция LOCK/OFF, радиото
ще продължи да работи още 10
минути или до отваряне ан вратата
на водача.

Радиото може да се включи с
натискане на m от радиото и ще
работи още 10 минути. Отварянето
на вратата на водача няма да
изключи радиото.
Радиото може да се изключи по
всяко време с натискане на бутона
за захранване.

Аудио източник

Натиснете SRCE или SRC от
бутоните на волана, за да видите
наличните източници - AM, FM,
DAB, Stitcher (ако е оборудван),
CD, USB, AUX и Bluetooth Audio.

Настройки на тона
За достъп до настройки на тона,
натиснете TONE или бутона Тон от
началния екран. Настройките на
тона са специфични за всеки
източник.

Основни операции
За коригиране на настройките:
■ Бас: Натискайте + или -, за да
промените силата на звука.
■ Mid (Средни честоти):
Натискайте + или -, за да
промените нивото.
■ Високи честоти: Натискайте +
или -, за да промените нивото.
EQ: Натиснете или завъртете
бутона MENU/SEL, за да
обходите предварително
настроените опции на EQ.
■ Баланс предни-задни: Натиснете
бутон F или R за повече звук към
предните или задните
високоговорители. Средната
позиция балансира звука между
предните и задните
високоговорители.
■ Баланс (разпределение на
силата на звука вляво/вдясно):
Натиснете бутон Л или R за
повече звук към левите или
десните високоговорители.
Средната позиция балансира
звука между левите и десните
високоговорители.
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Радио
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Радиоинформационна
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Цифрово аудио излъчване ..... 152
Радиоприемане ........................ 154

Обща информация

Търсене на станции

Бърза информация

Натиснете SRCE или SRC от
бутоните на волана за избор на AM,
FM или DAB.
Завъртете копчето MENU/SEL, за
да намерите радиостанция. За
избор на предварително настроена
станция, натиснете FAV за
прелистване през любимите
страници и после натиснете бутона
за предварително запаметена
станция на радиото или екрана.

Бързата информация дава бърз
достъп до информация за някой
елемент.
За достъп, натиснете Кр. инф. от
началния екран или натиснете
бутона INFO на лицевия панел. В
зависимост от системата и
достъпните опции за региона,
някои възможности може да са
показани в сиво. Пример за това е
извеждането на аудио
информация за текущо
възпроизвежданата музика.

Търсене на станция

Натиснете t или v, за да
потърсите станция.

Радио
AM
1. Натиснете екранния AM на
началната страница; изберете
AM с натискане на SRCE или
SRC от бутоните на волана; или
произнесете "Tune AM"
(Настрой АМ) или "AM" чрез
гласовото разпознаване (ако
има такова).
2. Натиснете екранния бутон
Меню за извеждане на AM
станциите или категориите.
3. Натиснете за избор на опция.
За обновяване на списъка със
станции, натиснете
Обновяване.

FM
1. Натиснете екранния FM на
началната страница; изберете
FM с натискане на SRCE или
SRC от бутоните на волана; или
произнесете "Tune FM"
(Настрой FМ) или "FM" чрез
гласовото разпознаване (ако
има такова).
2. Натиснете екранния бутон
Меню за извеждане на FM
станциите или категориите.
3. Натиснете за избор на опция.
За обновяване на списъка със
станции, натиснете
Обновяване.

Списъци на
предпочитани станции
Запаметяване на
предварително настроени
радиостанции

Могат да се запаметят до 36
предварително настроени
станции. Могат да се смесват AM,
FM или DAB станции.

151

1. От основната страница на AM,
FM или DAB, натиснете и
задръжте някой от бутоните 1 6 или някой от бутоните за
предварително настроени
станции в долната част на
екрана. След няколко секунди
ще се чуе звуков сигнал и
новата информация за
запаметените станции ще се
появи в екранния бутон.
2. Повторете действието за всеки
предварително настроен бутон.

Предварително настроени
станции от смесени честотни
ленти

Всяка страница с предпочитания
може да запамети шест
предварително настроени
станции. Предварително
настроените станции в дадена
страница могат да бъдат от
различни честотни ленти.
За прелистване на страниците,
натиснете FAV или екранния бутон
Предп. в горната лента. Текущият
номер на страница се показва над

152

Радио

бутоните с предварително
настроени станции. Запаметените
станции за всяка страница с
предпочитания са изведени на
предварително настроените
бутони.
За промяна на броя на показаните
страници с предпочитания:
1. Натиснете Конф. от началната
страница.
2. Натиснете Радио настройки.
3. Натиснете Бр.стр. с предпочит..

Извикване на запаметена
станция

За да извикате запаметена станция
от страницата, направете някое от
следните:
■ Натиснете екранния бутон
Предп. в горната част, за да се
покаже предварително настроен
диалогов прозорец. Натиснете

един от екранните бутони, за да
отидете на предварително
настроената станция.
■ В началната страница на AM, FM
или DAB, натиснете и задръжте
един от екранните бутони за
запаметените станции за да
достигнете до избраната
запаметена станция.

Радиоинформационна
система (RDS)
RDS функциите са достъпни за
използване само при FM станции,
които излъчват RDS информация.
Чрез RDS, радиото може да
извежда съобщения от
радиостанциите.
Тази система разчита на
получаването на конкретна
информация от тези станции и
работи само, когато информацията
е налична.

Когато информацията се излъчва
от текущата FM станция, на аудио
екрана се показват името на
станцията или съкратеното й
название.

Цифрово аудио
излъчване
Функциите на DAB (Цифрово аудио
излъчване) са достъпни за
използване само при FM станции,
които излъчват DAB информация.
С DAB радиото може да:
■ Търси станции, които излъчват
избрания вид програми.
■ Получава съобщения относно
спешни случаи и аварии на
местно и национално ниво.
■ Показва съобщения от
радиостанциите.
DAB станциите се обозначават с
името на програмата, вместо с
честотата на излъчване.
Тази система разчита на
получаването на конкретна
информация от тези станции и
работи само, когато информацията

Радио
е налична. В редки случаи някоя
радиостанция може да излъчва
неправилна информация, което ще
накара радио функциите да
работят погрешно. В такъв случай
се свържете с радиостанцията.
DAB системата винаги е включена.
Когато текущата FM станция
излъчва информация, името или
буквите на станцията се показват
на аудио екрана. DAB може да
предостави код за типа на
текущата програма (PTY), както и
името на излъчваната програма.

Обща информация

■ При DAB няколко радиопрограми
(услуги) могат да се излъчват на
една единствена честота.
■ Освен висококачествените
цифрови аудио услуги, DAB
може също така и да излъчва
информация във връзка с
програмите, както и много други
данни, включително и
информация във връзка с
пътуването и пътната
обстановка.

■ Веднага щом даден DAB
приемник улови сигнал изпратен
от радиопредавател (дори и
сигналът да е много слаб),
звуковъзпроизвеждането е
осигурено.
■ Няма го заглъхването
(отслабване на звука), което е
типично за AM или FM
радиоприемането; DAB сигналът
е с постоянна сила на звука.
■ Ако DAB сигналът е прекалено
неясен, за да се интерпретира от
приемника, приемането напълно
се преустановява.
■ Смущения, причинени от
станции, намиращи се на
съседни честоти (типични за AM
и FM приемането), не се
наблюдават във връзка с DAB.
■ Ако DAB сигналът се отразява от
естествени препятствия или
сгради, качеството на DAB
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приемането се подобрява,
докато това на AM и FM в такива
случаи значително се влошава.
■ Когато се активира DAB
приемането, FM тунерът на
система Инфотейнмънт остава
активен във фонов режим и
постоянно търси за най-добре
приеманите FM станции. Ако се
активира TP 3 152, ще се
обявяват трафик съобщенията
на текущо най-добре
приеманата FM станция.
Деактивирайте ТР, ако не
желаете приемането на DAB да
се прекъсва от съобщения за
пътната обстановка, излъчвани
по FM.

DAB съобщения

Освен музикални програми, много
от DAB станциите излъчват
различни категории съобщения.
Възпроизвеждането на CD / MP3
или радио се прекъсва, когато има
съобщения.
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За да изберете няколко категории
съобщения едновременно:
1. Изберете DAB announcements
(DAB съобщения).
2. Активирайте желаните
категории съобщения.

Радиоприемане
По време на нормално
радиоприемане може да възникнат
честотни смущения и статичен
шум, ако предмети като зарядни
устройства за мобилни телефона,
аксесоари за автомобила или
външни електронни устройства
бъдат включени в контакта за
захранване на аксесоари. Ако има
смущения или статичен шум,
откачете предмета от контакта за
захранване на аксесоари.

FM

FM сигналите достигат само между
16 и 65 км (10 до 40 мили). Макар
че радиото има вградена
електронна верига, която
автоматично се опитва да намали
смущенията, може да има известно
ниво на статичен шум, особено
около високи сгради или планини,
което ще накара звука да заглъхва
от време на време.

AM

Обхватът на повечето AM станции
е по-голям от този на FM
станциите, особено нощем. Подългият обхват може да накара
честотите на отделните станции да
предизвикват смущения една на
друга. Статичният шум може да се
появи, когато например буря или
наличието на електропроводи
смущават радиоприемането. В
такъв случай опитайте да
намалите високите тонове на
радиото.

Използване на мобилен
телефон

Използването на мобилен
телефон, като приемане или
извършване на обаждания,
зареждане или просто включен
телефон, може да причини
статична интерференция с
радиото. Изключете телефона, ако
това стане.

CD плейър

CD плейър
Обща информация .................. 155
Възпроизвеждане на аудио
CD .............................................. 156

Обща информация
CD плейърът може да
възпроизвежда:
■ Повечето аудио CD-та
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3, незащитени WMA и AAC
формати
При възпроизвеждане на
съвместим записан диск,
качеството на звука може да е
влошено поради качеството на
диска, на метода на записване,
качеството на записаната музика
или начина, по който е боравено с
диска.
Може да има повече прескачане,
трудно четене на записани песни,
намиране на песни и/или
зареждане и изваждане на диска.
Ако имате такива проблеми,
проверете диска за повреди или
изпробвайте диск, за който сте
сигурни, че работи правилно.
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За да избегнете повреда на CD
плейъра:
■ Не използвайте надраскани или
повредени дискове.
■ Не залепяйте етикети на
дисковете. Етикетите могат да
останат вътре в плейъра.
■ Поставяйте само по един диск
наведнъж.
■ Пазете слота за дискове чист от
външни предмети, течности и
замърсявания.
■ Използвайте маркер за
надписване на горната страна на
диска.

Зареждане и изваждане на
дискове

За да заредите диск:
1. Включете автомобила.
2. Поставете диска в слота с
надписаната страна нагоре.
Плейърът го придърпва
навътре. Ако дискът е повреден
или зареден неправилно, ще
има грешка и дискът ще се
извади.
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След като бъде зареден, дискът
започва да се възпроизвежда
автоматично.
Натиснете d, за да извадите диск
от CD плейъра. Ако дискът не бъде
отстране за кратък период от
време, той се изтегля автоматично
обратно в плейъра.

Възпроизвеждане на
аудио CD

1. Натиснете екранния бутон CD в
началната страница или
изберете CD от изскачащия
прозорец за източника и
изберете началната страница
за CD.

2. Натиснете еднократно
екранния бутон Меню за
показване на опциите на
менюто.
3. Натиснете за избор на опцията.
На основната страница на CD се
извеждат номерът на записа и
заглавието на песента, името ан
изпълнителя и информация за
албума, когато са налични.
Използвайте следните органи за
управление на радиото, за да
възпроизвеждате диска:
r (възпроизвеждане/ пауза):
Използвайте, за да спрете или
подновите възпроизвеждането.
t (предишна/назад):
■ Натиснете, за да преминете към
началото на текущата или
предишната песен. Ако песента
се възпроизвежда от по-малко от
пет секунди, ще се отиде на
предишната песен. Ако са

минали повече от пет секунди,
текущата песен започва
отначало.
■ Натиснете и задръжте, за да
превъртите назад в рамките на
текущата песен. Отпуснете
бутона, за да се върнете към
нормалната скорост на
възпроизвеждане. Показва се
изминалото време от песента.
v (Следващ / бързо напред):
■ Натиснете, за да продължите
към следващата песен.
■ Натиснете и задръжте, за да
превъртите напред в рамките на
текущата песен. Отпуснете
бутона, за да се върнете към
нормалната скорост на
възпроизвеждане. Показва се
изминалото време от песента.
MENU/SEL бутон: Завъртете
надясно или наляво, за да
изберете следващата или
предходната песен. Натиснете
това копче, за да изберете от
списъка. Ако е избрана песен от

CD плейър
менюто, системата възпроизвежда
песента и се връща към екрана за
CD.

Съобщения за грешка

Ако Дискова грешка показва и/или
дискът излезе, причината може
да е:
■ Дискът е в невалиден или
непознат формат.
■ Дискът е прегрял. Опитайте
диска отново, след като изстине
до нормална температура.
■ Пътят е много неравен.
Опитайте диска отново, когато
стигнете до по-равен път.
■ Дискът е мръсен, надраскан,
мокър или поставен наобратно.
■ Въздухът е прекалено влажен.
Опитайте диска отново по-късно.
■ Имало е проблем при
записването на диска.
■ Етикетът е заседнал в CD
плейъра.

Ако дискът не се възпроизвежда
правилно, пробвайте да
възпроизведете CD, за което сте
сигурни, че върви.
Ако грешката не се поправи, се
свържете с дистрибутора.
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Вход AUX
Обща информация .................. 158
Свързване на спомагателни
устройства ................................ 158

Обща информация
Този автомобил разполага с
допълнителен входен жак в
централната конзола. Възможните
допълнителни аудио източници
включват:
■ лаптоп
■ mp3 плейър
■ плейър за касети
Този жак не е аудио изход. Не
включвайте слушалки в
допълнителния входен жак.
Настройвайте всякакви
допълнителни устройства, само
когато автомобилът е в P (Park).

Свързване на
спомагателни
устройства
Свържете 3,5-мм (1/8-инчов) кабел
от допълнителното устройство към
допълнителния входен жак. Когато
бъде свързано устройство,
системата автоматично започва да
възпроизвежда аудио от

устройството през
високоговорителите на
автомобила.
Ако вече е свързано допълнително
устройство, но има активен друг
източник, направете едно от
следните неща:
■ Натиснете SRCE или SRC от
бутоните на волана, за да
обходите всички налични екрани
с аудио източници, докато се
избере екрана с AUX вход.
■ Кажете "Play Front AUX",
използвайки гласово
разпознаване, за да се
възпроизвежда от
допълнителното устройство.
Гласово разпознаване 3 197
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USB порт
Обща информация .................. 159
Свързване на USB
устройства ................................ 161
Възпроизвеждане на
запаметени аудио файлове .... 162

Обща информация
USB mp3 плейър и USB
устройства

■ Свързаните USB mp3 плейъри и
USB устройства трябва да
отговарят на спецификацията
USB MSC.
■ Твърди дискове не се
поддържат.
■ Радиото няма да може да
възпроизвежда защитена с
авторски права музика.
■ Поддържани файлови системи:
FAT32, NTFS, Linux и HFS+.
■ За данни записани върху USB
MP3 плейър или USB устройство
се отнасят следните
ограничения:
◆ Максимална дълбочина на
структурата на папките: осем
нива.
◆ Максимален брой на MP3/
WMA файловете, които могат
да се покажат: 10 000.
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◆ Заглавията на списъците със
записи трябва да бъдат във
формата на "относителни
пътеки".
◆ Системният атрибут за
папките/файловете, които
съдържат аудио данни не бива
да се наглася.
Радиото поддържа включване на
мобилен телефон като USB
устройство, стига този телефон да
поддържа спецификацията USB
mass storage class или да има
активирана поддръжка за USB
дисково устройство.

USB медия формати

USB портът ще поддържа следните
медия формати:
■ MP3
■ Unprotected WMA (Незащитен
WMA)
■ Unprotected AAC (Незащитен
ААС)
Може да се поддържат и други
формати.
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Gracenote®

Технологията Gracenote, вградена
в радиото, позволява
управляването и навигирането в
музикалната колекция на USB
устройството. Когато USB
устройството се свърже към
радиото, Gracenote идентифицира
музикалната колекция и извежда
на екрана заглавието на албума,
името на изпълнителя, жанра и
обложката на албума. Ако липсва
информация, Gracenote ще я
попълни.
Търсене в музикална библиотека
чрез гласово разпознаване (ако
има такова)
Гласово разпознаване: Gracenote
подобрява търсенето на музика и
навигирането, като идентифицира
групи, изпълнители и имена на
албуми, които може да са трудни за
произнасяне, да се пишат особено,
както и прякори. Например,
Gracenote помага на системата да
разбере имена на изпълнители
като "INXS" или "Mötley
Crüe".Софтуерът позволява

използването на имена като: "The
Boss", "G.N.R", "The Fab Four", и
хиляди други популярни прякори
на изпълнители като гласови
команди за достъп до музика.
Гласово разпознаване 3 197
Нормализиране: Нормализацията
помага за подобряване на
точността на гласовото
разпознаване на заглавия, които
звучат подобно. Тя също спомага
за групиране на дълги списъци
жанрове в 10 по-общи жанра.
Например, в библиотеката с
музика може да има множество рок
жанрове; нормализацията ще ги
групира в един рок жанр. По
подразбиране, нормализацията е
изключена.

За включване на нормализация:
1. Натиснете CONFIG или Конф.
от началната страница.
2. Натиснете Радио настройки,
след това натиснете Опции за
Gracenote.
3. Натиснете Нормализиране, за
да включите или изключите.
Обложки на албуми: Вградената
база с данни на Gracenote съдържа
обложки и информация за обложки
на албуми за музиката на USB
устройството. Ако музиката се
разпознае от Gracenote и няма
обложка, Gracenote ще използва
намерената в базата данни
обложка и ще я покаже на екрана.
Винаги ще се използва най-напред
зададената от потребителя
обложка. Ако не бъде намерена
обложка, Gracenote ще използва
генерична графика за жанра или
изображения на изпълнителите.
Още като това
Базата данни на Gracenote
съдържа атрибути за музиката,
като жанр, музикална епоха,

USB порт
регион, тип изпълнител,
настроение и др. Използвайте ги за
създаване на плейлисти с до 30
песни, подобни на прослушваната
песен. Този плейлист ще се
запамети в менюто при повторно
свързване на устройството. Ако
песните се премахнат от
устройството, системата просто
ще ги пропуска и ще
възпроизвежда следващата
налична песен.
Използвайте сензорния екран или
гласовото разпознаване, за да
създадете плейлист "още като
това".
Команди за гласово разпознаване
3 197

индексират по-дълго време.
Устройството ще се индексира при
първо включване в радиото. Когато
от екрана изчезне надписът
"Indexing" (Индексиране), радиото
е готово да поддържа търсене на
музика. При следващото
свързване или цикъл на запалване,
на екрана за кратко ще се покаже
надписът "Indexing" (Индексиране).
Радиото търси за промени в
устройството и подготвя
музикалния списък. Ако няма
промени, търсенето на музика чрез
гласово разпознаване ще бъде
достъпно. Радиото ще индексира и
запамети две устройства с по 10
000 песни на всяко.

Индексиране на Gracenote
Докато Gracenote се индексира,
функциите на Инфотейнмънт са
достъпни, включително избор на
музика от менюто. Музиката чрез
гласово разпознаване няма да е
достъпна, докато радиото не
приключи индексирането на
устройството. Устройствата с поголям обем записана музика ще се

Ако устройството не бъде
разпознато или липсва екранна
информация за музиката,
възстановете настройките по
подразбиране на радиото:
1. Натиснете CONFIG.
2. Натиснете Настр. кола.

Отстраняване на проблеми
по USB
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3. Натиснете Към фабричните
настройки.
4. Натиснете Да.

Свързване на USB
устройства
USB устройство за съхранение или
устройство, поддържащо Certified
Windows Vista®/Media Transfer
Protocol (MTP) могат да се
свързват към USB порта.
USB портът се намира в
централната конзола.
USB иконата се показва, когато има
свързано USB устройство.
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Възпроизвеждане на
запаметени аудио
файлове
За възпроизвеждане на USB
устройство направете следното:
■ Свържете USB устройството и
възпроизвеждането започва
автоматично.
■ Натиснете екранния бутон
Свири от началната страница.
■ Натиснете SRCE или SRC от
бутоните на волана, за да
обходите всички налични екрани
с аудио източници, докато се
покаже екранът с USB източник.
■ Натиснете q/w от бутоните на
волана за възпроизвеждане на
CD, изпълнител, албум, заглавие
на песен или жанр.
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Поддържат се плейлисти в
следните формати:
■ M3U (стандартен и разширен)
■ iTunes
■ PLS (стандартен)

■ WAX
■ ASX
■ RMP
Докато USB източникът е активен,
използвайте следните бутони и
контроли, за да боравите с USB
функциите:
MENU/SEL бутон: Завъртете за
прелистване на списъка.
Завъртете бързо за бързо
прелистване по азбучен ред през
големи списъци.
r (възпроизвеждане/пауза):
Натиснете, за да стартирате,
спрете временно или подновите
възпроизвеждането от текущия
медиен източник.
t (предишна/назад):
■ Натиснете, за да преминете към
началото на текущата или
предишната песен. Ако песента
се възпроизвежда от по-малко от
пет секунди, ще преминете към
предишната песен. Ако

възпроизвеждането е над пет
секунди, текущата песен започва
отначало.
■ Натиснете и задръжте, за да
ускорите възпроизвеждането и
да превъртите назад. Отпуснете,
за да се върнете към нормалната
скорост на възпроизвеждане.
Показва се изминалото време от
песента.
v (Следващ / бързо напред):
■ Натиснете, за да продължите
към следващата песен.
■ Натиснете и задръжте, за да
ускорите възпроизвеждането и
да превъртите напред.
Отпуснете, за да се върнете към
нормалната скорост на
възпроизвеждане. Показва се
изминалото време от песента.

Меню на USB

Чрез USB менюто са достъпни
следните функции:
Разбъркай: Натиснете за
възпроизвеждане на песните в
произволен ред. Натиснете

USB порт
отново, за да спрете
възпроизвеждането в разбъркан
ред.
Възпроизведи още като тази:
1. Натиснете за автоматично
създаване на плейлист от
песни, които наподобяват
текущо възпроизвежданата
песен.
2. Радиото ще покаже "Playlist
Creation Succeeded" (Успешно
създаден плейлист) и ще
продължи с възпроизвеждане
на текущата песен.
На дисплея може да се изведе
Неуспешно създаване на
плейлист, ако в базата данни
на Gracenote не бъде намерено
нищо.
Изтрий авт.плейлист: Натиснете за
изтриване на плейлиста "More Like
This" (Още като това).
Папки: Натиснете, за да отворите
списък на папките за достъп до
файловете със структурата на
папката.

Плейлисти:
1. Натиснете, за да видите
плейлистите на USB.
2. Изберете някоя плейлиста, за
да видите списъка с всички
песни в нея.
3. Изберете песен от списъка за
да започне
възпроизвеждането.
Изпълнители:
1. Натиснете, за да видите
списъци с изпълнителите,
съхранени на USB
устройството.
2. Изберете името на някой
изпълнител, за да видите
списък с всички от него.
3. Изберете албум.
4. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.
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Албуми:
1. Натиснете, за да видите
албумите на USB устройството.
2. Изберете албума, за да видите
списък с всички песни в него.
3. Изберете песен от списъка за
да започне
възпроизвеждането.
Жанрове:
1. Натиснете, за да видите
жанровете на USB
устройството.
2. Изберете някой жанр, за да
видите списък с всички песни от
този жанр.
3. Изберете песен от списъка за
да започне
възпроизвеждането.
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Заглавия на песни:
1. Натиснете, за да видите списък
с всички песни на USB
устройството.
2. Изберете някой жанр, за да
видите списък с всички песни от
този жанр.
3. Песните се показват така, както
са съхранени на диска. За
започване на възпроизвеждане
изберете песен от списъка.

Файлова система и
именуване

Песните, изпълнителите, албумите
и жанровете се вземат от
информацията към песента,
записана във файла, и се показват
само, ако са налични. Радиото
показва името на файла вместо
заглавие на песента, ако няма
налична друга информация.

Снимки

Снимки могат да се разглеждат
само при използване на USB
устройства. Ако снимката е
записана върху SD карта,

прехвърлете я на USВ устройство
или използвайте адаптер за USBSD. Файлове с размери над
приблизително четири
мегапиксела може да не се
възпроизведат. Поддържат се
само файлове от тип jpeg, bmp, gif
и png.
1. Натиснете екранния бутон
Фото от началната страница.
2. Системата претърсва, за да
намери папките със снимки.
Докато търсенето приключи, на
екрана се извежда съобщение
Моля, изчакайте.

3. Извежда се списък. Изберете
снимка за преглед.

4. След извеждане на снимката,
имате следните възможности:
Инф.: Натиснете за включване или
изключване на информацията за
името на файла.
N: Натиснете за показване на
предишната снимка, освен ако не е
в режим на слайдшоу.
l Натиснете за превключване
между режим на слайдшоу и ръчен
режим.
O: Натиснете за показване на
следващата снимка, освен ако не е
в режим на слайдшоу.
v: Натиснете за ръчно завъртане
на снимката на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.

USB порт
Меню: Натиснете за отваряне на
екрана с настройки за преглед на
снимките. Извеждат се опциите
Визуализатор на снимки - Основен,
Таймер на слайдшоу и Разбъркай
за конфигуриране на прегледа на
изображения, запаметени в
системата.
Ако екранът с показаната снимка
не се използва в рамките на шест
секунди, горната и долната лента с
опции ще изчезнат. Докоснете
екрана, за да се покажат отново.
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Музика през Bluetooth

Музика през
Bluetooth
Обща информация .................. 166
Настройка за Bluetooth музика 166
Работа ....................................... 166

Обща информация
Ако е оборудвано, музика може да
се възпроизвежда от стиковано
Bluetooth устройство.
Стиковане на телефон / устройство
3 204

Настройка за Bluetooth
музика
За възпроизвеждане на музика
през Bluetooth устройство:
1. Включете захранването на
устройството, стиковайте го и
го свържете.
Стиковане на телефон /
устройство 3 204
2. Музиката може да се пусне по
един от следните начини:
◆ Натиснете екранния бутон
Bluetooth от началната
страница.
◆ Натиснете SRCE, докато се
избере Bluetooth audio.

◆ Натиснете бутона SRC от
волана, докато се избере
Bluetooth audio.
Бутони върху волана 3 140
◆ Използване на гласово
разпознаване.
Гласово разпознаване 3 197

Работа
Музиката може да се контролира от
бутоните на Инфотейнмънт или
органите за управление на
устройството.
Когато към системата е свързан
телефон чрез Bluetooth аудио,
телефонните известявания и звуци
може да не се чуят на телефона,
докато не се откачи Bluetooth.
Функцията за известяване може да
варира според телефона.
Проверете в информацията на
производителя на телефона
относно поддръжката на
известяване.

Музика през Bluetooth
Bluetooth аудио меню

Натиснете екранния бутон Меню и
може да се изведе следното:
Разбъркай: Натиснете копчето
MENU/SEL, за да включите или
изключите разбъркването. Не
всички устройства поддържат
функцията за разбъркване.
При избор на възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth, вграденият
музикален плейър на Bluetooth
устройството може да не се отвори,
в зависимост от статуса на
устройството. Всички устройства
се стартират и възпроизвеждат
музика по различен начин. Уверете
се, че на устройството за
възпроизвеждане на звук на
радиото чрез Bluetooth се
възпроизвежда правилният аудио
източник. Когато автомобилът не
се движи, използвайте
устройството за начало на
възпроизвеждането.
При избор на Bluetooth аудио като
източник, радиото може да
премине към екрана с пауза на
Bluetooth аудио, без да

възпроизвежда нищо. Натиснете
бутона за възпроизвеждане от
устройството или натиснете r за
начало на възпроизвеждане. Това
може да се случи или не, в
зависимост от начина, по който
устройството комуникира чрез
Bluetooth.
Някои телефони поддържат
изпращането на музикална
информация чрез Bluetooth за
извеждане на дисплея на радиото.
Когато радиото получи такава
информация, ще провери дали има
налична обложка за албума и ще я
покаже.
При възпроизвеждане на музика на
радиото от Bluetooth устройство,
уверете се, че Bluetooth
устройството е отключено и на
началния екран е показано
желаното музикално приложение.
При iPhone/iPod touch и iPad
устройства, Bluetooth аудио няма
да работи, ако устройството е
свързано през USB и Bluetooth
едновременно.
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Възпроизвеждане на аудио ..... 168
Използване на приложения за
смартфон .................................. 170

Възпроизвеждане на
аудио
Възпроизвеждане от iPod®

Тази функция поддържа следните
модели iPod:
■ iPod classic® (6-та генерация)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G и 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G и 4G)
При някои от следните ситуации са
възможни проблеми в работата и
функциите:
■ Когато се свърже iPod, който има
инсталирана по-нова версия на
заводския софтуер от тази, която
се поддържа от системата
Инфотейнмънт.
■ Когато се свърже iPod, на който е
инсталиран фърмуер от други
доставчици.
За свързване на iPod:
1. Свържете единия край на
стандартния iPod USB кабел
към конектора за дока на iPod.
2. Свържете другия край с USB
порта в централната конзола.

Информацията за музиката от iPod
се показва на дисплея на радиото,
а музиката започва да се
възпроизвежда през аудио
системата на автомобила.
Батерията на iPod-а се зарежда
автоматично, когато автомобилът
е включен. iPod ще се изключи и ще
спре да зарежда, когато се изключи
автомобилът.
Ако iPod-ът е от неподдържан
модел, пак можете да го слушате в
автомобила, като го свържете към
допълнителния входен жак (AUX) с
помощта на стандартен стерео
кабел 3,5 мм (1/8 инча).
iPod меню
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Използвайте iPod меню за избор
на:
Разбъркай: Натиснете за
възпроизвеждане на песните в
произволен ред. Натиснете
отново, за да спрете
възпроизвеждането в разбъркан
ред.
Възпроизведи още като тази:
Позволява на радиото да създава
плейлисти с песни / записи,
подобни на току-що прослушаната.
Радиото ще създаде плейлист с до
30 подобни песни. Плейлистът ще
се появи в категорията
"Плейлисти" на менюто за понататъшно прослушване.
1. Натиснете за автоматично
създаване на плейлист от
песни, които наподобяват
текущо възпроизвежданата
песен.
2. Радиото ще покаже "Playlist
Creation Succeeded" (Успешно
създаден плейлист) и ще
продължи с възпроизвеждане
на текущата песен.

Изтрий авт.плейлист: Натиснете за
изтриване на плейлиста "More Like
This" (Още като това).
Плейлисти:
1. Натиснете, за да видите
плейлистите на iPod-а.
2. Изберете име на плейлиста, за
да видите списък с всички песни
в нея.
3. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.
Изпълнители:
1. Натиснете, за да видите
изпълнителите на iPod-а.
2. Изберете името на някой
изпълнител, за да видите
списък с всички албуми и песни
от него.
3. Изберете албум.
4. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.
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Албуми:
1. Натиснете, за да видите
албумите на iPod-а.
2. Изберете албума, за да видите
списък с всички песни в него.
3. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.
Жанрове:
1. Натиснете, за да видите
жанровете в iPod.
2. Изберете името на някой жанр,
за да видите списък на
изпълнителите от този жанр.
3. Изберете изпълнител, за да
видите албумите, или All
Albums (Албуми), за да видите
всички албуми от този жанр.
4. Изберете изпълнител, за да
видите албумите.
5. Изберете албум, за да да
видите песните.
6. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.
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Заглавия на песни:
1. Натиснете, за да видите списък
с всички песни в iPod.
2. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.
Podcast:
1. Натиснете, за да видите
подкастите в iPod.
2. Изберете име на подкаст, за да
започне възпроизвеждане.
Композитори:
1. Натиснете, за да видите
композиторите в iPod.
2. Изберете композитор, за да
видите списък с всички песни от
него.
3. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.

Аудио книги:
1. Натиснете, за да видите
аудиокнигите в iPod.
2. Изберете аудиокнига от
списъка, за да започне
възпроизвеждането.
3. Изберете песен от списъка, за
да започне
възпроизвеждането.

Възпроизвеждане от iPhone
или iPad

Тази функция поддържа следните
модели iPhone или iPad:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S и 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Следвайте същите инструкции,
посочени по-горе, при
използването на iPod. За
използване на гласово
разпознаване за възпроизвеждане
на музика, произнесете "Play USB"
(Пусни USB), "Play artist" (Пусни
изпълнител), "Play album" (Пусни
албум), "Play song" (Пусни песен)
или "Play genre" (Пусни жанр).
Гласово разпознаване 3 197

Отстраняване на проблеми
при iPhone, iPod Touch и iPad

Когато iPhone, iPod touch или iPad
устройство е свързано през USB и
Bluetooth, звукът може да не се
чува при избор на източник iPod от
радиото. Ако по време на слушане
на музика от източник iPod се
получи входящо телефонно
повикване и няма аудио за iPod
след източника, тогава отидете на
иконата "Airplay" на устройството и
изберете конектора за док или
разкачете и свържете отново
конектора за док на устройството.
Някои функции може да се
различават според версията на
операционната система на
устройството.

Използване на
приложения за смартфон
Stitcher Интернет радио

Stitcher SmartRadio™ е Интернет
радио услуга, която излъчва
новини, спорт и развлекателни шоу
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програми през аудио системата.
Създайте персонализирани
станции по желание или открийте
нови шоу програми чрез
предварително настроените
станции на Stitcher. За създаване
на акаунт, изтеглете приложението
от Android Market или iTunes Store,
или отидете на www.stitcher.com.
За това приложение се изисква
телефон или таблет с Интернет
връзка. Прилагат се персоналните
планове за пренос на данни на
мобилния телефон. Уверете се, че
на устройството е инсталирана
най-новата версия и че силата на
звука на устройството е включена.
Телефони BlackBerry не
поддържат това приложение.
За инсталиране на Stitcher:
■ При телефон или таблет с
Android и Интернет връзка,
отидете в Android Play Store,

потърсете Stitcher и го
инсталирайте на телефона, а не
на SD картата.
■ При iPhone, iPad или iPod touch,
отидете в iTunes store и
потърсете Stitcher.
Пускане на Stitcher
Свържете iPhone, iPad или iPod
touch към USB порта или
свържете Android чрез Bluetooth.
USB порт 3 161
Bluetooth 3 204
При първа употреба, настройте
станциите преди да свържете
устройството с автомобила.
Иконата на Stitcher ще бъде
достъпна на началния екран и ще
се извежда в диалогов прозорец,
ако устройството е инсталирано
най-новото приложение.
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Използване на iPhone, iPod Touch
или iPad
1. Включете устройството в USB
порта. Екранът на телефона
трябва да е отключен.
2. Използвайте едно от следните
за пускане:
◆ Натиснете приложението
върху устройството.
◆ Натиснете Stitcher от
началната страница.
◆ Натиснете q/w и
произнесете "Stitcher" или
"Tune Stitcher (Настрой
Stitcher)".
◆ Потвърдете всички
уведомления от екрана на
устройството.
3. Ако Stitcher не започне да
работи, изберете категория и
след това станция.
След стартиране на Stitcher,
натиснете SRCE или SRC от
бутоните на волана за достъп до
функциите на Stitcher.
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Ако нищо не стане при натискане
на наличния екранен бутон
Stitcher, изтеглете най-новата
версия на Stitcher и опитайте
отново.
Stitcher винаги ще бъде осветен на
началната страница, когато има
свързани iPhone, iPad или iPod
touch чрез USB порта. За да го
използвате, влезте в акаунта си.
Ако се изведе съобщението Вижте
у-во, екранът за влизане в акаунта
може да е изведен на устройството
ви.
Ако се изведе съобщението
Отключете тел. / рестарт.прил. и
опитайте пак, телефонът може да е
заключен. Отключете телефона,
затворете приложението, след
това рестартирайте приложението
и се уверете, че началната
страница е видима на телефона/
устройството.

Използване на Android телефон
1. Стиковайте Android телефона
чрез Bluetooth.
2. Използвайте едно от следните
опции за пускане:
◆ Натиснете приложението
върху устройството.
◆ Изберете Stitcher от
началната страница.
◆ Натиснете q/w и
произнесете "Stitcher" или
"Tune Stitcher (Настрой
Stitcher)".
3. Ако Stitcher не започне да
работи, изберете категория и
след това станция.
След стартиране на Stitcher,
натиснете SRCE или SRC от
бутоните на волана за достъп до
функциите на Stitcher.
Ако нищо не стане при натискане
на наличния екранен бутон
Stitcher, изтеглете най-новата
версия на Stitcher и опитайте
отново.

Ако се изведе съобщението Вижте
у-во, екранът за влизане в акаунта
може да е изведен на устройството
ви.
Ако се изведе съобщението
Отключете тел. / рестарт.прил. и
опитайте пак, телефонът може да е
заключен.
Отключете телефона, затворете
приложението, след това
рестартирайте приложението, за
да осигурите правилно
комуникиране.

Отстраняване на проблеми
по Stitcher
Невъзможно свързване на
устройство към автомобила
Ако устройството не може да се
свърже към USB порт или чрез
Bluetooth:
1. Изключете автомобила.
2. Отворете и затворете вратата
на водача, изчакайте около 30
секунди и опитайте да
свържете устройството отново.
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Функцията за пестене на батерия и
мениджърът на задачи на
телефона могат да причинят
неправилно функциониране на
Stitcher. Изтрийте тези приложения
от телефона или махнете Stitcher
и Bluetooth от списъка със задачи.

позволяващи мултитаскинг,
може да изискват една
допълнителна стъпка за
затваряне на приложението
Stitcher. Вижте ръководството за
потребителя на мобилния
телефон.

Невъзможно стартиране на Stitcher
Ако устройството не може да
стартира Stitcher:
■ Проверете дали е инсталирана
най-новата версия на Stitcher.
■ Проверете дали има активен
акаунт, логнат в Stitcher.
■ При устройства с Android,
проверете дали устройството е
стиковано с автомобила и
иконата на Bluetooth на дисплея
е осветена.
■ При iPhone, iPod touch или iPad
устройства, проверете дали USB
кабелът е свързан към USB
порта, дали екранът е отключен
и се вижда началната страница.
Затворете Stitcher на
устройството и го пуснете
отново. Устройствата,

Загуба на звук
Загубата на звук в Stitcher може да
се дължи на:
■ Слаба или прекъсната връзка.
■ Необходимост от зареждане на
устройството.
■ Необходимост от рестартиране
на приложението.
■ Прекъсване на връзката между
телефона и радиото.
■ Ако някое iPhone, iPod touch или
iPad устройство е свързано към
Bluetooth и конектор за док,
отидете към иконата "Airplay" на
устройството и изберете
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конектора за док или разкачете и
свържете отново конектора за
док на устройството.
■ Силата на звука е твърде ниска.
Увеличете силата на звука на
устройството.
Ако се прекъсне връзката между
приложение и устройство, ще се
изведе съобщението Отключете
тел. / рестарт.прил. и опитайте пак.
Натиснете ОК, за да опитате
отново.
Свързване на USB устройства
3 161
Стиковане на Bluetooth устройства
3 204
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Употреба
Използвайте бутона NAV от
лицевия панел или началната
страница за достъп до картата с
навигация.
Натиснете отново бутона NAV за
смяна между алтернативните
изгледи на нормално разделен
екран и пълноекранна карта.

Екранният бутон Меню в долната
лява страна на дисплея дава
достъп до менюто за навигация.

Бутони на сензорен екран

Наличните сензорни бутони са:

Heading indicator (Индикатор за
посока)

Натиснете Индикатор заглавие за
извеждане на картата. Има три
настройки на индикатора:
■ 2D Север нагоре: Показва север
в горната част на екрана с
картата, без значение в каква
посока се движи автомобилът.

Навигация
■ 2D Посока нагоре: Показва
посоката на движение на
автомобила. Тъмният
триъгълник обозначава север.
■ 3D Посока нагоре: Същото, като
"2D heading up", но картата е в
3D.
Режими на карта

175

POIs along route (POI по маршрута)
Натиснете за извеждане на списък
за търсене на POI, които са
разположени по маршрута към
крайната цел. Изберете желаният
POI.
Друг начин за смяна на изгледа на
картата е да се натисне иконата за
режим на карта.

Show POIs on map (Покажи POI на
карта)

Nearby POIs (POI наблизо)

Натиснете за смяна на изгледа на
картите, докато използвате
функцията за навигация.
Системата предлага различни
пълноекранни и разделени
изгледи. Някои изгледи могат да се
избират само при активно водене
по маршрут.

Натиснете за извеждане на списък
за търсене на интересните обекти
(POI) наблизо. Изберете желания
POI.

Натиснете за настройка кои
големи POI категории да се
покажат на картата.
Превключи време на маршрут /
крайна цел
Натиснете за настройка на време
за пътуване/пристигане и
информация за междинен етап/
крайна цел, показвана на основния
екран с картата.

176

Навигация

Информация за текуща позиция
Натиснете за извеждане на
разделен екран, показващ
подробна информация за
позицията на автомобила. Тази
функция също е достъпна чрез
натискане на секцията с
информация за автомобила в
долната централна част на
дисплея. Местоположението може
да се запамети в адресната книга
чрез натискане на Запис в
разделения екран.
Информация за крайна цел
Натиснете за извеждане на
разделен екран с карта, покзаващ
следващия междинен етап / крайна
цел. Местоположението може да
се запамети в адресната книга чрез
натискане на Запис в разделения
екран.

Буквено-цифрова клавиатура
Буквите от английската азбука,
символи, пунктуационни знаци и
цифри, когато е възможно, се
показват на навигационния екран
като буквена или цифрова

клавиатура. Буквената клавиатура
се показва, когато трябва да се
въвеждат данни.
QWERTY или ABCDEF: Натиснете
за превключване между
клавиатурна подредба QWERTY
или ABCDEF.
Симв.: Използвайте за избор на
символи.
Пространство: Използвайте за
въвеждане на интервал между
знаците или думите в дадено име.
Изтрий: Натиснете за изтриване на
избран грешен знак.

Карти
Този раздел включва обща
информация за базата данни с
карти.
Данните се съхраняват във
вътрешна флаш памет, която се
използва от навигационната
система.

Подробни области

Характеристиките на пътната
мрежа се съдържат в базата от
данни за подробни области на
картата. Характеристиките
включват информация, като имена
на улици, адреси и ограничения за
завиване. Подробната област
включва всички големи
магистрали, първостепенни и
второстепенни пътища.
Подробните области включват
интересни обекти (POI), като
ресторанти, летища, банки,
болници, полицейски управления,
бензиностанции, туристически
забележителности и исторически
паметници. Базата от данни на
картата може да не включва данни
за новопостроени области или
корекции по картата.
Навигационната система
осигурява пълно водене по
маршрута в подробните области на
картата.

Навигация
Регулиране на картите

Системата ви дава възможност да
регулиране на мащаба за преглед
на картата. Също така, картата се
премества автоматично докато се
движите според посоката на
движение.
Мащаби на картите

промените нивото на
мащабиране.
Лентата за мащабиране на
картата се маха, ако нивото на
увеличение не бъде променено в
рамките на няколко секунди.
Мащабът може да се конфигурира
в имперски или метрични единици.
За преминаване от английски към
метрични мерни единици, вижте
"Център за информация на водача"
в ръководството за собственика на
автомобила.
Функции за скролиране

Има два начина за промяна на
мащаба на картата:
■ Завъртете копчето MENU/SEL
по или обратно на часовниковата
стрелка, за да намалите или
увеличите мащаба.
■ Натиснете бутона за мащаб на
картата + или − в долните ъгли на
екрана с картата, за да

■ За да скролирате в рамките на
картата, натиснете някъде върху
екрана с картата и ще се появи
символът за скролиране.
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■ Докоснете картата, за да
центрирате съответната локация
на екрана.
■ Натиснете и задръжте екрана в
произволна посока извън
символа за прелистване, за да
прелистите картата в тази
посока.
■ Скоростта на скролиране се
увеличава, когато натискате поблизо до края на екрана.
■ Натиснете NAV от лицевия
панел, за да излезете от
функцията за прелистване на
картата, и да се върнете към
текущата локация на автомобила
на картата.

Натиснете кръговите стрелки в
горния край на екрана с картата, за
да превключите от нормален горен

178

Навигация

ред (home и fav) към
информационната лента на
аудиото.

Актуализации на карти

Данните за карти в автомобила са
възможно най-актуални към
датата, на която е произведен
автомобила. Данните за карти се
актуализират периодично, ако
информацията в картата се е
променила.
За въпроси относно работата на
навигационната система или
процеса за актуализиране, моля,
обърнете се към вашия дилър.

Преглед на символите
Следващите символи се извеждат
най-често на екрана с картата.

Символът на автомобила посочва
текущата позиция и посоката на
движение на автомобила на
картата.

Обяснения за покритието на
базата данни

Различните области на покритие
могат да имат различно ниво на
детайлност на картата. Някои
области предлагат по-високо ниво
на детайлност от други. Това не
означава, че има проблем със
системата. Когато данните за карти
бъдат актуализирани, може да се
появят повече детайли в области,
където преди е имало по-малко.

Символът за крайна цел
обозначава крайната цел след
планиране на маршрут.

Символът за междинен етап
маркира един или повече зададени
междинни етапа.
Пътната цел е междинна спирка,
добавена към планирания
маршрут.
Очакваното време и разстояние до
пристигането в крайната цел се
показват на екрана.

Навигация
Ако към текущия маршрут са
добавени пътни цели, всяка пътна
цел показва очаквано оставащо
време и разстояние.

Този символ посочва, че изгледът
на картата е "Север нагоре".
"Север нагоре" показва север в
горната част на екрана с картата,
без значение в каква посока се
движи автомобилът.
Изберете този екранен символ, за
да промените изгледа на "Посока
на движение нагоре" или 3D.

Този символ посочва, че изгледът
на картата е "Посока на движение
нагоре".
Изгледът с "Посока на движение
нагоре" показва посоката, в която
се движи автомобилът, в горната
част на екрана с картата. Тъмният
триъгълник обозначава север.
Натиснете този символ на екрана,
за да преминете към 3D режим.
Символът за 3D е същият като
символът за "Посока на движение
нагоре", но картата е в 3D.

Символът "Няма GPS" се появява,
когато няма сигнал от сателит на
системата за глобално
позициониране (GPS).
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Този символ в долната част на
екрана с картата променя текущия
режим на екрана с карта.

Този символ на екрана с карта
показва ограничението за
скоростта по маршрута.
Ограничението за скоростта може
да не е прецизно поради временни
промени или по-стари данни.
Винаги следвайте пътните знаци.
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Шофиране по маршрут

Крайна цел

Въвеждане на адрес

Ако воденето по маршрут не е
активно, натиснете екранния бутон
Кр. цел от началната страница за
достъп до екрана за въвеждане на
крайна цел. Могат да се изберат
няколко опции за планиране на
маршрут чрез въвеждане на
крайни цели. Някои елементи за
въвеждане на крайна цел, като
Предишни крайни цели, Адресен
указател и У дома могат да са
показани в сиво, ако няма
предишно въведени или
запаматени цели.

Натиснете екранния бутон Във.
адрес за показване на екрана за
въвеждане на адрес. Задайте
маршрут, като въведете името на
страната, името на града, името на
улицата, номера на сградата и
пресечката.
Ако преди това не е била избрана
държава, полето за град не е
достъпно. Натиснете екранния
бутон вдясно от името на града, за
да изберете държава.
Ако вече е била зададена държава
и тя е показана, натиснете
екранния бутон в дясно от името на
града, за да смените държавата.
За да улесни избора на име,
системата осветява само знаци,
които могат да се въведат след
предишния въведен знак.

Предупреждение за спешна
маневра
Системата ще даде индикация, че
следваата маневра е много близо.

Шофиране по магистрала.

Шофиране по обикновен път.

Навигация

Държава: Въведете името на
страната.
Гр.: Въведете името на града.
Ул.: Въведете име на улица.
№ на къща: Въведете валиден
номер на адрес.
Кръстопът: Въведете име на
улица, която се пресича с
избраната улица.
За да въведете първо името на
града:
1. Въведете името на града.
2. Въведете името на улицата.
Използвайте бутона Изтрий на
екрана, за да изтриете
погрешно въведен знак.
Показва се списък, ако има
шест или по-малко достъпни

имена. Ако има повече от шест,
има брояч на съвпаденията с
брой на наличните улици.
Натиснете бутона List (Списък)
на екрана, за да видите списъка
и да изберете улицата.
3. Въведете номера на сградата.
4. Натиснете екранния бутон
Готово по всяко време и
системата ще се опита да
намери крайна цел на база на
въведената информация, след
което ще я покаже на екрана.

5. Натиснете бутона Нач.водене
на екрана и маршрутът ще се
изчисли.
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Въвеждане на крайна цел в други
държави
За смяна на адреса на крайната
цел от една държава в друга,
трябва да промените държавата в
навигационната система.
За смяна на държавата в адреса:
1. Натиснете екранния бутон Кр.
цел от началната страница.
2. Натиснете екранния бутон
Адрес за показване на екрана
за въвеждане на адрес.
3. Преминете към реда с опция за
държава и изберете. Извежда
се екранът за въвеждане на
държава. Изберете реда с
опция за държава. Извежда се
списък на наличните държави.
4. Изберете желаната държава.
5. Въведете държавата.
Крайната цел в други държави
може да се промени и чрез гласово
разпознаване.
Гласово разпознаване 3 197
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Интересни обекти (POI)

Натиснете екранния бутон
Интересни обекти от страницата за
въвеждане на крайна цел. Могат да
се изберат няколко опции за
планиране на маршрут.

Списъкът с POI позволява търсене
на крайна цел по категория, име
или телефонен номер.

Въвеждане чрез име на POI:

1. Изберете Име.
2. Уверете се, че името на
държавата и града са верни,
след което изберете Търсене.
3. Въведете името на POI.
4. Изберете няколко символа или
напишете изцяло името, като
използвате буквената
клавиатура.
5. Натиснете екранния бутон List
(Списък) или, ако списъкът има
по-малко от шест елемента, той
ще се изведе веднага.
6. Натиснете желаният POI.

7. Натиснете бутона Нач.водене
на екрана и маршрутът ще се
изчисли.

Предишни пътни цели

Изберете крайна цел от предишния
списък с цели. Могат да се видят до
15 обекта, които са въвеждани
преди. Ако списъкът е пълен, найстарите крайни цели се изтриват
автоматично, когато бъдат
добавени нови крайни цели.

Навигация
Адресна книга

Ако в адресния указател няма
запаметени крайни цели,
запаметете крайна цел:
1. Натиснете Кр. цел от началната
страница.
2. Въведете адрес чрез някой от
начините (въвеждане на адрес,
въвеждане на POI и т.н.).
3. От екрана за потвърждаване на
крайна цел, изберете Запис.
4. Системата показва опциите
Име, Номер, Икона и Готово.
Натиснете Готово за запис на
крайната цел.
5. За настройка на записа от
адресната книга, изберете Име,
Номер или Икона.

Ако крайната цел е вече
запаметена в адресния указател,
натиснете Кр. цел от началната
страница, за да се покаже бутона
за адресен указател.
Изберете крайна цел, като
изберете адрес, запаметен в
адресната книга.
1. Натиснете екранния бутон
Адресен указател. Показва се
списък със записите в
адресната книга.
2. Изберете крайната цел от
списъка.
3. Натиснете бутона Нач.водене
на екрана и маршрутът ще се
изчисли.
За редактиране на записи в
адресния указател:
1. Изберете адрес от адресния
указател.
2. От екрана за потвърждаване на
крайна цел, изберете Ред.
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3. Системата показва опциите
Име, Номер, Икона и Изтрий.
Натиснете Изтрий за изтриване
на крайна цел от адресния
указател.
4. За настройка на записа от
адресната книга, изберете Име,
Номер или Икона.

Координати за ширина /
дължина

Изберете крайна цел въз основа на
координати за географска ширина
и географска дължина.
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Предпочитани маршрути

За въвеждане на локацията като
координати, географска ширина и
географска дължина:
1. Натиснете Кр. цел от началната
страница. Натиснете екранния
бутон Ширина Дължина за
показване на горния екран.
2. Изберете Ширина или
Дължина за промяна. Въведете
координатите в градуси, минути
и секунди. След това натиснете
Готово за запис и изход.
3. Натиснете Търсене, ако
информацията е вярна.
4. Натиснете екранния бутон
Нач.водене. Маршрутът се
изчислява.

Добавяне на любим маршрут:
1. Натиснете бутон Кр. цел за
показване на екранния бутон
Предпочитани маршрути.
2. Натиснете екранния бутон
Предпочитан маршрут за
показване на Нов предпочитан
маршрут.
3. Изберете Нов предпочитан
маршрут и въведете име на
предпочитания маршрут.
4. Натиснете ОК и дисплеят се
връща към списъка с любими
маршрути.
5. Изберете любим маршрут и
добавете междинен етап,
използвайки някой от начините
за въвеждане на крайна цел.

Избор на любим маршрут:
1. Натиснете бутон Кр. цел за
показване на екранния бутон
Предпочитани маршрути.
2. Натиснете екранния бутон
Предпочитани маршрути, за да
се покаже списък с наличните
любими маршрути.
3. Прелистете го и изберете
маршрут.
4. Натиснете екранния бутон
Нач.водене. Маршрутът се
изчислява.
Изтриване на любим маршрут:
1. Натиснете бутон Кр. цел за
показване на екранния бутон
Предпочитани маршрути.
Натиснете този бутон, за да се
покаже списък с наличните
любими маршрути.
2. Прелистете го и изберете
маршрут за изтриване.
3. Натиснете Ред.
4. Натиснете Изтрий предпочитан
маршрут.

Навигация
Промяна на името на маршрут:
1. Натиснете бутон Кр. цел за
показване на екранния бутон
Предпочитани маршрути.
Натиснете този бутон, за да се
покаже списък с наличните
любими маршрути.
2. Натиснете екранния бутон Ред.
3. Изберете Редактирай име.
4. Използвайте цифровата
клавиатура, за да въведете
името.
5. Натиснете екранния бутон
Готово. Новото име ще бъде в
менюто за любими маршрути.
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начините (въвеждане на адрес,
въвеждане на POI и т.н.). Изберете
Save as Home (Запиши като дом) от
екрана за потвърждение на
крайната цел.
Ако крайната цел е вече
запаметена като домашен адрес,
натиснете бутона Кр. цел, за да се
покаже бутона У дома. Натиснете
този бутон за начало на водене по
маршрута.

желаната крайна цел. Натиснете
и задръжте пръст върху картата,
за да активирате бързо
скролиране.
■ Натиснете бутона Дай в дъното
на екрана, за да се покаже
екранът за потвърждение на
крайната цел.
■ Натиснете екранния бутон
Нач.водене. Маршрутът се
изчислява.

Избор от карта

Пътеводител

■ Натиснете бутон Кр. цел за
показване на екранния бутон
Избор карта. Натиснете този
бутон за извеждане на екрана с
картата и символ за прелистване
в центъра на картата.
■ Натискайте бутона Мащаб +/
Мащаб - на екрана и натиснете
картата, за да намерите

Натиснете екранния бутон
Пътевод. от страницата за
въвеждане на крайна цел. Могат да
се изберат няколко опции за
планиране на маршрут.

My home (моят дом)

Ако не е въведен домашен адрес,
запишете крайната цел с
натискане на бутона Кр. цел.
Въведете крайна цел чрез някой от
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2. Въведете необходимата
информация, като първо
изберете реда за
местоположение, за да
получите достъп до менюто за
местоположение.

Списъкът с POI от пътеводителя
позволява търсене на крайна цел
по категория или име.

Въвеждане чрез категория на
POI

1. Изберете Категория от менюто
с POI списъци за достъп до
екрана за избор на POI.

5. Изберете някоя от опциите,
като Всички POI.
6. Изберете Метод на сортиране
от менюто за избор на POI за
влизане в менюто за начин на
търсене. Изберете една от
двете възможни опции. Тези
опции са По разстояние или По
име.
7. Изберете Търсене.
8. Изберете желаният POI.
Въвеждане чрез име на POI:

3. Изберете някоя от опциите,
като Близо.
4. Изберете категория от менюто
за избор на POI, за достъп до
POI List (POI списъци).

1. Изберете Име.
2. Уверете се, че името на
държавата, щата/провинцията
и града са верни, след което
изберете Търсене.

Навигация
3. Въведете името на POI.
4. Изберете няколко символа или
напишете изцяло името, като
използвате буквената
клавиатура.
5. Натиснете екранния бутон
Готово или, ако списъкът има
по-малко от шест елемента, той
ще се изведе веднага.
6. Натиснете желаният POI.

Пътеводителят с POI съдържа поподробна информация за
направения избор. Тази
информация може да включва:
■ кратко описание
■ адрес
■ номер

■ работно време
■ цена
■ уебсайт.
За определени страни или места
може да няма снимки.

Потвърждение на крайната
цел

В екрана за потвърждение на
крайната цел има няколко
възможности:
Нач.водене: Натиснете за начало
на изчисляване на маршрут към
показаната цел.
Покажи на карта: Натиснете за
превключване към изглед на карта
с крайната цел, показана в центъра
на картата.
Опции марш: Натиснете за
промяна на опциите на маршрута.
Опциите на маршрута са следните:
Обаждане: Натиснете за начало на
телефонно повикване към
показания телефонен номер, ако
има функция за телефон.
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Запис като Дом: Натиснете за
запис на показаната крайна цел
като домашен адрес. Домашният
адрес ще се запамети в началото
на списъка с крайни цели в
адресния указател.
Запис / Ред: Натиснете, за да
запазите показаната крайна цел в
адресния указател. Ако показаната
крайна цел е вече запаметена, ще
се изведе опция за редактиране.
Опции на маршрут

Натиснете за преглед на
различните опции на маршрута.
Алтернативни маршрути: Ако е
активирано, системата ще изведе
допълнителен екран след избор на
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Нач.водене. Изберете Най-бър.,
Най-къс или Eco изчислени
маршрути, преди избор на Дай.
Най-бър.: Изчислява най-бързия
маршрут.
Най-къс: Изчислява най-краткия
маршрут.
Eco: Изчислява най-икономичния
маршрут въз основа на скоростта и
разстоянието.
Под менюто "Опции на маршрут"
има предпочитания за маршрут,
които по подразбиране са
активирани.
Това се обозначава чрез отметка
до всяко предпочитание. Всички
тези предпочитания се използват
при изчисляването на маршрут.
Ако някое от тези предпочитания
не се избере, маршрутът ще се
изчисли без включване на тези
предпочитания.
Използвай магистрали: Махнете
маркировката, за да се избягват
главните пътища.

Използвай платен път: Махнете
маркировката, за да се избягват
платените пътища.
Използвай фериботи: Махнете
маркировката, за да се избягват
фериботите.
Използвай тунели: Махнете
маркировката, за да се избягват
тунелите.
Използвай огр-е във време:
Махнете маркировката, за да се
избягват пътищата с ограничено
време за ползване.
Използвай влак за коли: Махнете
маркировката, за да се избягва
използването на автовлакове.

След въвеждането на крайна цел
могат да се извършват няколко
функции. Натиснете бутона Кр.
цел, за да отворите екрана с меню
за маршрут.
Cancel Guidance (Отмяна на
водене)
Натиснете Отмяна на насочване,
за да отмените текущия маршрут.
Destination list (Списък с крайни
цели)

Меню с активно водене по
маршрут
Изберете Кр.цели, за да видите
опциите за организиране на
междинните етапи.
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Turn List (Списък със завои)

Изберете Списък на завои, за да
видите списък с маневрите по
целия маршрут. Натиснете
екранния бутон Избягвай в
съседство с някоя от маневрите, за
да избегнете този участък от пътя.
Позволява се максимум от осем
избегнати сегмента.
Avoid list (Списък с избегнати)
Изберете Избягвания, за да се
изведе списък с избегнатите пътни
участъци с опция за премахването
им от списъка.

189

Гласови реплики
Изберете Гласова подсказка за
преглед на опциите за
деактивиране или управление на
навигацията с гласови реплики.
Обходен маршрут
Натиснете Обходен път за преглед
на опциите за обходен маршрут.
Изберете обход за целия маршрут
или за конкретно разстояние.
Опции на маршрут
Тази функция е достъпна чрез
менюто за потвърждение на
крайната цел и менюто за крайна
цел с активно водене по маршрута.
Вижте "Потвърждение на крайната
цел" по-горе в този раздел.
Междинни етапи
Към текущия маршрут може да се
добавят до три междинни етапа.
Пътните цели могат да се сортират
(преместват) или изтриват.

За добавяне на пътна цел:
1. От списъка с междинни етапи,
натиснете Добави етап.
2. Въведете пътната цел чрез
някой от методите за добавяне
на крайна цел. Системата
изчислява и осветява
маршрута и можете да го
започнете.
3. За добавяне на още междинни
етапи, натиснете Добави етап
за добавяне на етап в желания
ред по маршрута.
За изтриване на междинен етап:
1. От менюто за маршрут,
натиснете Кр.цели.
2. Натиснете Изтрий етап.
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Вместо изтриване на отделните
междинни етапи, изберете Изтр. на
всички междинни етапи за
изтриване на всички междинни
етапи наведнъж.
За запис на списък с крайни цели
като любим маршрут, изберете
Запис.

3. Изберете междинни етапи за
изтриване. Натиснете екранния
бутон Изтрий.
Функцията за сортиране на
междинни етапи позволява
реорганизация на списъка с крайни
цели.
За сортиране на междинен етап:
1. От менюто за маршрут,
натиснете Кр.цели.
2. Натиснете Сортирай междинни
етапи.
3. Изберете междинни етапи за
преместване.
4. Изберете къде да се преместят
междинните етапи.

Меню Конфигуриране
Менюто за конфигурация се
използва за регулиране на
характеристики и настройки, като
звук, радио, навигация, дисплей и
настройки на часа.

1. Натиснете екранния бутон
Конф. от началния екран или
натиснете бутона CONFIG на
лицевия панел.

2. Натискайте лентата за
превъртане, докато се появи
желаната опция. Изберете
желаната настройка, която ще
променяте. Вижте
ръководството на собственика
за информация относно
коригирането на повечето
настройки на автомобила.

Навигация
Езици

Натиснете екранния бутон Конф.
от началния екран или натиснете
бутона CONFIG на лицевия панел,
за да влезете в менюто. Завъртете
копчето MENU/SEL или докоснете
лентата за скролиране, за да
скролирате през наличните опции.
Натиснете бутона MENU/SEL или
натиснете Езици, за да видите
езиците. Изберете желания език.

Настройки на часа и датата

Автоматично обновяване на
часовника: След активиране на
тази функция, часовникът ще се
свери автоматично.
Зададен час: Натиснете + или −, за
да увеличите или намалите
часовете и минутите показвани на
часовника.
Зададена дата: Натискайте + или -,
за да увеличите или намалите
деня.
Формат 12 ч / 24 ч.: Натиснете
екранния бутона 12 часа за 12часов формат; натиснете екранния
бутон 24 часа за 24-часов формат
на часа.
Натиснете бутона Назад на екрана,
за да запазите корекциите.

Настройки на радиото

Натиснете екранния бутон Час и
дата за показване на менюто за
дата и час.

Натиснете екранния бутон Конф.
от началния екран или натиснете
бутона CONFIG на лицевия панел,
за да влезете в менюто. Завъртете
бутона MENU/SEL или натиснете
лентата за превъртане, за да
обходите наличните опции.
Натиснете копчето MENU/SEL или
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натиснете Радио настройки, за да
се покаже менюто за настройките
на радиото. Натиснете тази
функция, за да направите промени
за показваната радио
информация, запаметени
страници и автоматично
регулиране на силата на звука.
Настройките на радиото са:
Автоматична сила на звука:
Изберете Изкл., Ниско, Средно или
Високо чувствителност, за да се
регулира автоматично силата на
звука така, че да сведе до минимум
ефектите от нежелания фонов шум
при смяна на повърхността на
пътя, скоростта на шофиране или
отваряне на прозорец. Тази
функция работи най-добре при пониски настройки на силата на
звука, когато фоновият шум
обикновено е по-силен от звука на
аудио системата.
Gracenote опции: Натиснете за
активиране/деактивиране на
нормализация, използвана за
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подобряване на гласовото
разпознаване и групирането на
медии.
CD player 3 155, USB 3 159,
Auxiliary devices 3 158, Bluetooth
music 3 166
Макс. сила на звука при
стартиране: Натиснете за да
настроите максималната сила на
звука при включване, която ще
бъде използвана, ако е зададен
силен звук, когато радиото е било
изключено.
Бр.стр. с предпочит.: Натиснете, за
да изберете броя FAV страници,
които да се покажат.
Информация за софтуерна версия:
Натиснете за извеждане на
информация за системата и
актуализациите на софтуера, ако
има такива.

Навигационни настройки (ако
е оборудвано)

Чрез менюто за конфигуриране
имате достъп до различни
настройки за навигационната
система. Някои опции са достъпни
само след планиране на маршрут.

Менюто за гласови реплики
позволява промени в
характеристиките на гласовите
команди.
Гласови подсказки при навигация:
Поставете отметка, за да ги
включите. Поставете отметка, за
да изключите гласовите реплики
при навигация, когато пътувате по
планиран маршрут.
Сила на звука при навигация:
Изберете за промяна на силата на
звука на гласовите реплики при
навигация.
Изтриване на записани цели

Гласови реплики

Настройки на телефона
Телефон 3 204

Натиснете за изтриване на всички
запаметени цели. Извежда се
подменю за изтриване на записани

Навигация
цели. Изберете желаните опции за
изтриване и натиснете бутона
"Delete" най-отдолу, за да
продължите. Извежда се екран за
потвърждение или отказ от
изтриването.

Настройки на автомобила

Вижте "Персонализация на
автомобила" в ръководството на
собственика.

Настройки на дисплея

Предупреждения при водене

Натиснете за активиране на
преглеждането на диалоговите
предупреждения при водене по
маршрута върху картата или на
основните екрани, като аудио,
телефон и др. Ще се появи
отметка, показваща включване на
режима.

Могат да бъдат показани следните
опции:
Меню Нач.страница: Натиснете за
персонализиране на първата
страница от началния екран.
Опции на задна камера: Натиснете
за коригиране на опциите за задна
камера.
Дисплей изкл.: Натиснете за
изключване на дисплея. Дисплеят
ще се върне при натискане на
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някой от бутоните на радиото или
натискане на екрана (ако е
оборудван сензорен).
Настройки на карта: Натиснете за
влизане в подменю за промяна на
автоматичното мащабиране,
показване на ограничението за
скоростта върху картата и за
промяна на настройките за
извеждане на картата.
Дисплей на карта: Натиснете за
промяна на фона на екрана.
■ Автоматичната настройка
регулира фона на екрана
автоматично в зависимост от
условията на въшното
осветление.
■ Дневната настройка прави фона
на картата по-ярък.
■ Нощната настройка прави фона
на картата по-тъмен.
За промяна на настройката за
общата яркост на дисплея,
използвайте бутона за контрол на
осветлението на арматурното
табло на автомобила.
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Система за глобално
позициониране
Позицията на автомобила се
установява с помощта на
сателитни сигнали, различни
сигнали от автомобила и данни за
карти.
Понякога други смущения като
например състоянието на
сателита, пътните условия,
конфигурацията на автомобила и/
или други обстоятелства могат да
попречат на способността на
навигационната система да
установи точната позиция на
автомобила.
GPS-ът показва текущата позиция
на автомобила, като използва
сигнали, изпратени от GPS
сателити. Когато автомобилът не
получава сигнали от сателитите,
на екрана с картата се появява
символ.
Навигационни символи 3 178

Системата може да не бъде
достъпна или да възникнат
смущения, ако е налице някое от
следните условия:
■ На пътя на сигнала има високи
сгради, дървета, големи камиони
или тунел.
■ По сателитите се извършват
ремонтни дейности или дейности
с цел подобряване.
За повече информация, ако GPS не
функционира правилно:
Проблеми с насочването по
маршрута 3 195
Сервиз на навигационната система
3 196

Позициониране на
автомобила
Понякога позицията на автомобила
на картата може да е неправилна
поради една или повече от
следните причини:
■ Пътната система се е
променила.
■ Автомобилът се движи по
хлъзгава пътна повърхност като
например пясък, чакъл или сняг.
■ Автомобилът пътува по пътища с
много завои или дълги прави
пътища.
■ Автомобилът се приближава към
висока сграда или голямо
превозно средство.
■ Повърхността на улицата е
успоредна на магистрала.
■ Автомобилът се превозва от
автовоз или ферибот.
■ Калибрацията на текущата
позиция е зададена неправилно.
■ Автомобилът пътува с висока
скорост.
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■ Автомобилът е сменил посоката
си повече от веднъж или
автомобилът обръща на
платформа за обръщане или в
паркинг.
■ Автомобилът влиза и/или излиза
от паркинг, гараж или закрито
помещение.
■ Не се получава GPS сигнал.
■ На покрива на автомобила е
монтиран багажник.
■ Поставени са вериги за сняг.
■ Гумите са сменени или износени.
■ Налягането на гумите е
неправилно.
■ Навигацията се използва за пръв
път след актуализиране на
данните за карти.
■ 12-волтовият акумулатор е бил
откачен в продължение на
няколко дни.
■ Автомобилът се придвижва в
оживен трафик, където се движи
с ниска скорост, или
автомобилът е спирал и тръгвал
много пъти.

Проблеми с насочването
по маршрута
Неправилното водене по маршрут
може да се случи при едно или
повече от следните условия:
■ Не е направен завой на
посочения път.
■ Воденето по маршрут може да не
е достъпно, когато се използва
автоматично пренасочване за
следващия десен или ляв завой.
■ Маршрутът може да не се
промени, когато се използва
автоматично пренасочване.
■ Няма водене по маршрут, когато
завивате на кръстовище.
■ Понякога може да се обявяват
имена на места в множествено
число.
■ Автоматичното пренасочване
може да отнеме много време при
шофиране с висока скорост.
■ Автоматичното пренасочване
може да покаже маршрут, който
се връща към зададената пътна
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цел, ако сте се насочили към
крайната цел, без да преминете
през вече зададена пътна цел.
■ Маршрутът забранява
навлизането на автомобили
поради законова регулация за
конкретно време от деня или
сезон или друга евентуална
регулация.
■ Някои маршрути може и да не
бъдат претърсени.
■ Маршрутът към крайната цел
може да не се покаже, ако има
нови пътища, ако пътищата са
променени наскоро, или ако
определени пътища не са
включени в данните за картата.
Карти 3 176
За да прекалибрирате позицията
на автомобила на картата,
паркирайте автомобила с включен
двигател за две до пет минути,
докато позицията на автомобила
не се актуализира. Уверете се, че
автомобилът е паркиран на място,
което е безопасно и има ясен
поглед към небето и е надалече от
големи препятствия.
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Сервиз на
навигационната система
Ако навигационната система се
нуждае от сервиз и сте изпълнили
описаните тук стъпки, но все още
има проблеми, потърсете помощ
от своя дистрибутор.

Разпознаване на гласа

Разпознаване на
гласа
Гласово разпознаване ............. 197

Гласово разпознаване
Гласовото разпознаване
позволява управляване със
свободни ръце на функциите на
Система Инфотейнмънт.
Гласовото разпознаване може да
се използва, когато радиото е
включено или когато e активна
задържаната мощност на
аксесоари (RAP). Вижте
"Задържана мощност на аксесоари
(RAP)" в ръководството на
собственика. Системата поддържа
минимална сила на звука.

Използване на гласово
разпознаване
1. Натиснете q/w от волана.
Звукът на аудио системата се
заглушава. Гласова реплика
съобщава "Please say a
command".(Моля, кажете
команда). Изчакайте, докато
чуете сигнал, преди да
започнете да говорите.
Ако няма сигнал, уверете се, че
звукът е включен.
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Докато е активно гласовото
разпознаване, системата
извежда символа w в горната
дясна част на екрана.
2. Изговорете ясно някоя от
командите, описани по-нататък
в този раздел.
Натиснете двукратно q/w от
волана, за да пропуснете
съобщенията за гласово
разпознаване.

Отмяна на гласовото
разпознаване
1. Натиснете и отпуснете x/n от
бутоните на волана, за да
отмените команда, ако
системният отговор не отговаря
на подадената кoманда или
кажете "Goodbye" (Довиждане)
или "Cancel" (Отмяна).
2. Системата отговаря "Goodbye"
(Довиждане).
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Полезни съвети за изговаряне
на командите
■ Когато има налични различни
команди, изберете тази, която Ви
върши най-добра работа.
■ Думите в скоби не са
задължителни. Например, за
командата "Tune FM (frequency)"
(Настрой FM), както "Tune FM
87.7" (Настрой FM 87.7), така и
"Tune FM" (Настрой FM) са
валидни гласови команди.
■ Когато командата се разпознае,
системата ще изпълни
функцията или ще поиска
потвърждение.
■ Когато системата не разпознае
командата, ще произнесе
"Pardon" (Моля?).
■ Ако има трудности при
разпознаването на команди от
системата, потвърдете, че
командата е правилна. Опитайте
да произнесете командата ясно
или изчакайте за момент след
звуковия сигнал.

■ Фонов шум от рода на
вентилатор на климатик,
отворени прозорци и силен
външен шум дори при затворени
прозорци, могат да доведат до
неправилно разпознаване на
гласовите команди.
■ Системата може да разпознае
команди на различни езици, като
английски, канадски френски и
испански език. Системата
разпознава само команди на
езика, който е избран.
■ За да увеличите или намалите
силата на звука на гласа по
време на сесия за гласово
разпознаване, завъртете
копчето за сила на звука на
радиото или натиснете бутоните
за сила на звука във волана. Ако
силата на звука бъде регулирана
по време на сесия за гласово
разпознаване, на екрана се
появява лента, която показва
нивото на силата на звука,
докато то се регулира. Това
променя и силата на звука на
съобщенията за водене.

■ Когато използвате команди за
навигация, трябва да знаете
адреса предварително. Дългите
паузи при задаване на адрес
могат да доведат до това,
системата да не разпознае
адреса или да ви насочи към
друго място.
■ При съобщаване на номер,
системата разпознава както
цифров формат, така и цифров
текст. Например, "3-0-0-0-1" или
"Thirty Thousand One" (Тридесет
хиляди и едно).
■ Ако системата предоставя
крайна цел в друга държамва при
няколко опита, кажете
командата "Change country"
(Смени държава) и произнесете
нужната ви държава. За
задаване на крайна цел в друга
държава, тази държава трябва
най-напред да се зададе в
системата.
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Команди за гласово
разпознаване

Следният списък показва
наличните гласови команди за
Система Инфотейнмънт с кратко
описание на всяка от тях.
Командите са изброени, като
незадължителните думи са в
скоби. За използване на гласовите
команди, вижте предходните
инструкции.
Команди за радио
Настрой AM, Настрой FM, Настрой
Stitcher: Инструктира системата да
премине към конкретна честотна
лента и последната станция.
Настрой AM … (честота), Настрой
FM … (честота): Инструктира
системата да премине към
конкретна станция.
Нагоре: Инструктира системата да
даде положителна оценка на
текущата станция или песен в
Stitcher.

Надолу: Инструктира системата да
даде отрицателна оценка на
текущата станция или песен в
Stitcher.
Команди My media (Моите медии)
CD, AUX, USB или Bluetooth:
Инструктира системата да смени
източника.
[Play] C D: Инструктира системата
да пусне CD. Например, кажете
"Play CD" (Пусни CD).
Следните команди се отнасят само
за USB, iPod и iPhone източници. Те
се поддържат след индексиране на
устройството.
Play artist (име на изпълнител):
Инструктира системата да пуска
песни от конкретен изпълнител.
Например, кажете "Play artist <artist
name>." (Пусни изпълнител и име
на изпълнител).
Play album (заглавие на албум):
Инструктира системата да пусне
конкретен албум.
Play song (заглавие на песен):
Инструктира системата да пусне
конкретна песен.

199

Play genre (име на жанр):
Инструктира системата да пуска
песни от конкретен жанр.
Search artist … (име на
изпълнител): Инструктира
системата да покаже списък с
всички песни от конкретен
изпълнител. Например, кажете
"Search artist <artist name>." (Търси
изпълнител и име).
Search composer … (име на
композитор): Инструктира
системата да покаже списък с
всички песни от конкретен
композитор. Например, кажете
"Search composer <composer
name>." (Търси композитор и име).
Search album … (заглавие на
албум): Инструктира системата да
покаже списък с всички песни от
конкретен албум. Например,
кажете "Search album <album
name>." (Търси албум по име).
Search genre … (име на жанр):
Инструктира системата да покаже
списък с всички песни от конкретен
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жанр. Например, кажете "Search
genre <genre name>." (Търси жанр
по име).
Search folder … (име на папка):
Инструктира системата да покаже
списък с всички песни от конкретна
папка. Например, кажете "Search
folder <folder name>." (Търси папка
по име).
Search play list … (име на
плейлист): Инструктира системата
да покаже списък с всички песни от
конкретен плейлист. Например,
кажете "Search playlist <playlist
name>." (Търси плейлист и име).
Search audio book … (име на
аудиокнига): Инструктира
системата да покаже списък с
всички песни от конкретна
аудиокнига. Например, кажете
"Search audiobook <audiobook
name>." (Търси аудио книга и име).
Search podcast … (име на подкаст):
Инструктира системата да покаже
списък с всички песни от конкретен
подкаст. Например, кажете "Search
podcast <podcast name>." (Търси
подкаст и име).

Пусни още такива: Инструктира
системата да създаде плейлист
със записи, подобни на текущо
възпроизвеждания.
Команди за навигация (ако е
оборудвано)
За активиране на гласово
разпознаване при навигация:
1. Натиснете q/w от волана.
Звукът на аудио системата се
заглушава. Системата казва
"Please say a command" (Моля,
кажете команда). Изчакайте да
чуете сигнал, преди да
започнете да говорите.
Ако няма сигнал, уверете се, че
звукът е включен.
Докато е активно гласовото
разпознаване, системата
извежда символа w в горната
дясна част на екрана.
2. Ясно произнесете командата
"Navigation" (Навигация).
3. Изговорете ясно някоя от
командите в този раздел.

Следните команди са валидни
само след даване на командата за
навигация.
Change Country: Променя
държавата, за да може да се
въведе крайна цел от този регион.
Navi | Navigation | Destination:
Позволява задаване на адрес с
едно указване. Системата ще
разпознае адреса, ако е казан
целия наведнъж или ако се каже,
например, "център на града".
Зададен адрес: Позволява
задаване на адрес стъпка по
стъпка. Форматът ще бъде
държава, град, улица, накрая
номер на сграда.
Пресечка: Позволява задаване на
пресечка като крайна цел.
Форматът ще бъде държава, град,
улица, накрая пресечката.
Тел.указател: Когато към
системата е стикован телефон,
който съдържа адресна
информация за контактите,
записани в него, то адресът на
даден контакт може да стане
крайна цел на маршрут. Ако
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системата не може да разбере
адреса, ще се появи съобщение за
грешка.
У дома: Инструктира системата да
започне водене към адреса,
запаметен като My home (Моят
дом).
POI | (Place | Point) of Interest:
Позволява задаване на интересен
обект като крайна цел. Запознайте
се с категориите и подкатегориите
POI в системата, като натиснете
Кр. цел от началния екран или
DEST от лицевия панел, след това
изберете Интересни обекти. POI
командите по протежение на
маршрута и около крайната цел ще
бъдат достъпни, ако е активно
воденето по маршрута.
Добави етап: Позволява
добавянето на индивидуални
междинни етапи или на крайна цел.
Системата ще попита за избрания
метод на въвеждане. Например,
кажете "POI along Route" (POI по
маршрута) или "Intersection"
(Пресечка).

Изтрий етап: При активно водене,
тази команда позволява
изтриването на индивидуалните
междинни етапи или на крайната
цел. Ако воденето не е активно,
системата ще покаже, че списъкът
с крайни цели е празен.
Where am I | (My | Current) location:
Инструктира системата да покаже
текущата позиция на автомобила.
Пом: Системата показва поспецифични команди за помощ,
свързани с функции и подфункции
на навигацията.
Отмяна на насочване: Инструктира
системата да отмени воденето.
Въвеждане на крайна цел в други
държави
За да може гласовото
разпознаване да реагира на
местен адрес, съответната
държава трябва да се зададе в
навигационната система.
Държавата може да се зададе и
чрез гласовите команди.
Държавата, обаче, ще се върне
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отново към подразбиращата се,
когато се извади ключът от
автомобила.
1. Натиснете q/w от волана.
2. Кажете "Navigation"
(Навигация).
3. Кажете "Change country"
(Смени държава).
4. Кажете името на държавата.
Команди за телефон
(Dial | Call) (телефон или контакт):
Инструктира системата да започне
телефонно обаждане. Например,
кажете "Dial 1 248 123 4567". За
обаждане на контакт от
телефонния указател, кажете "Dial"
или "Call", кажете името и
местоположението и накрая
кажете "Dial." Например, кажете
"Call John at home" или "Call John at
work". Ако номерът не бъде
разпознат, ще се позвъни на
първия номер от списъка.
(Pair [Device] | Connect):
Инструктира системата да започне
стиковане на устройство.
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Digit Dial: Инструктира системата
да набере телефонен номер цифра
по цифра. След произнасяне на
цифрите, кажете "Dial".
(Redial | Redial Last Number):
Инструктира системата да набере
последно набрания номер.
(Select Device | Change Phone):
Инструктира системата да
превключи към друго стиковано
устройство. Устройството трябва
да се избере от екрана или с бутона
MENU/SEL.
Delete Device: Инструктира
системата да изтрие стиковано
устройство.
Read S M S [Messages] | Read
(Texts | Messages) | Read Text
Messages: Инструктира системата
да започне четене на текстови
съобщения от стикованото
устройство.
Не всички устройства поддържат
текстови съобщения. Приложимо,
където е оборудвано.

Гласова парола
Гласовата парола позволява
достъп до командите за гласово
разпознаване на мобилния
телефон, напр. Siri или гласова
команда. Вижте ръководството за
потребителя на мобилния
телефон, за да разберете дали се
поддържа тази функция.
За активиране на системата за
гласово разпознаване на
телефона, натиснете и задръжта
q/w на волана за около две
секунди.
Команди за настройка
[Set] Verbose On, [Set] Verbose Off:
Инструктира системата да включи
или изключи гласовите съобщения.
[Set] Language …: Инструктира
системата да зададе езика.
List Device: Инструктира системата
да изведе списък на устройствата
за употреба.

Други команди
Goodbye: Инструктира системата
да приключи телефонен разговор
или гласово разпознаване.
Cancel: Инструктира системата да
отмени действие.
(Go Back | Previous | Back):
Инструктира системата да се
върне към предишно меню.
Main menu: Инструктира системата
да премине към основното меню.
(Yes | Yep | Yup | Ya | Sure | Right |
Correct | OK | Positive | You got it |
Probably | You bet): Всички тези
варианти могат да се използват, за
да се каже "Yes" (Да).
(No | Nope | Na | No Way | Wrong |
Incorrect | Negative | Not Really | No
I said | No I did not | No I do not):
Всички тези варианти могат да се
използват, за да се каже "No" (Не).
Next Page | Page Down | Scroll
down: Инструктира системата да
премине една страница напред.
Previous Page | Page Up | Scroll Up:
Инструктира системата да
премине една страница назад.
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Помощ за гласово
разпознаване

За да влезете в сесията с помощен
плейбек, изговорете ясно някоя от
командите за помощ.
Пом: Системата възпроизвежда
отново по-конкретни програми за
помощ на потребителя, като радио
настройки, за да избере от тях
потребителят.
Рад.: Използвайте тази команда за
да научите как се избира честотна
лента (AM или FM) и как се сменят
радиостанции чрез изговаряне на
числата на честотите им.
My Media: Използвайте тази
команда, за да научите как да
възпроизвеждате конкретни
записи, изпълнители, албуми,
устройства, свързани към USB
порта или как да сменяте
източниците.
Телефон: Използвайте тази
команда, за да научите как да
набирате, да стиковате или
изтривате устройство.

Настройки: Използвайте тази
команда, за да научите как да
включвате и изключвате гласови
реплики или да задавате езика.
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Телефон

Телефон

Bluetooth®
Общ преглед

Bluetooth® ................................. 204
Работа ....................................... 208
Текстови съобщения ................ 212
Хендс-фри телефон ................. 214

Ако е оборудван Bluetooth,
системата може да взаимодейства
с много мобилни телефони и
устройства, като позволява:
■ Осъществяване и приемане на
хендс-фри повиквания.
■ Споделяне на адресния указател
или списъка с контакти на
мобилния телефон с
автомобила. Телефонният
указател ще се показва само при
свързан телефон.
■ Осъществяване на изходящи
повиквания чрез гласово
разпознаване.
Системата може да се използва в
режим ON/RUN, ACC/ACCESSORY
или Retained Accessory Power
(RAP). Обхватът на системата
Bluetooth може да бъде до 9,1
метра (30 фута).

Радиото може да се свързва с
повечето телефони с Bluetooth
функция. Наличните функции и
възможности може да зависят от
устройството.
На екрана за текущото телефонно
повикване може да се изведе
изображение от списъка с контакти
във вашия телефон. Не всички
телефони поддържат тази
функция.

Органи за управление на
Bluetooth

Използвайте бутоните на
системата Инфотейнмънт и на
волана, за да работите със
системата Bluetooth.
Бутони върху волана
q/w (натисни за разговор)
Натиснете, за да отговорите на
входящо обаждане и начало на
гласовото разпознаване.
x/n (заглушаване на звука / край
на разговор) Натиснете за край на
повикване, за отказване на
входящо повикване или за отмяна
на гласово разпознаване.

Телефон
+ X − (сила на звука): Натиснете +
или - за да увеличите или намалите
силата на звука.
Контроли на системата
Инфотейнмънт
За информация относно
навигирането по менютата с
бутоните на Инфотейнмънт, вижте
общия преглед на органите за
управление на системата 3 139.
y/@ (Телефон / Заглушаване на
звука): Натиснете, за да влезете в
главното меню за телефона.
Гласово разпознаване
Системата за гласово
разпознаване използва команди,
за да управлява системата и да
набира телефонни номера.

При използване на гласово
разпознаване:
■ Системата може да не разпознае
гласовите команди, ако има
прекалено много фонов шум.
■ Чува се звуков тон, който
означава, че системата е готова
и очаква гласова команда.
Изчакайте тона, преди да
говорите.
■ Говорете ясно със спокоен и
естествен глас.
Гласово разпознаване 3 197

Аудио система

През предните високоговорители
на автомобила излиза звук и
заглушава аудио системата.
Използвайте копчето m по време
на разговор, за да променяте
силата на звука. Регулираната
сила на звука се запаметява и за
бъдещи разговори. Системата
поддържа минимална сила на
звука.
Гласово разпознаване 3 197
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Възпроизвеждане на звук чрез
Bluetooth
Музика през Bluetooth 3 166

Стиковане с органите за
управление на
Инфотейнмънт

Към системата трябва да се
стикова мобилен телефон с
активиран Bluetooth, след което
телефонът трябва да се свърже
към автомобила, за да може да се
използва. Вижте в
потребителското ръководство от
производителя на телефона как се
използват Bluetooth функциите,
преди да стиковате мобилния
телефон.
Информация за сдвояване
■ Към системата едновременно
могат да се стиковат телефон с
Bluetooth функция и устройство
за възпроизвеждане на аудио.
■ Към Bluetooth системата могат
да се сдвоят до пет устройства.
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Телефон

■ Процесът на стиковане е
деактивиран при движение на
автомобила.
■ Стиковането трябва да се
извърши само веднъж, освен ако
информацията за стиковане на
мобилния телефон се промени
или телефонът бъде изтрит от
системата.
■ Само един стикован мобилен
телефон може да е свързан към
системата Bluetooth в даден
момент.
■ Ако в обхвата на системата има
няколко стиковани мобилни
телефона, радиото ще се свърже
към първия телефон от списъка
или към телефона, който е бил
свързан предишния път.
Стиковане на телефон / устройство
1. Натиснете бутон CONFIG или
y/@.
2. Изберете Настр. тел..
3. Изберете Стик. у-во (тел).
Радиото показва Please search
for bluetooth devices on your
phone, select your vehicle,

confirm, or enter the pin number
provided on the screen.: Ако
устройството поддържа
четирицифрен персонален
идентификационен номер
(PIN), той се показва. PIN се
използва на стъпка 5.
4. Започнете процеса за
стиковане на мобилния
телефон, който ще бъде сдвоен
с автомобила. Вижте
ръководството за потребителя
на мобилния телефон.
5. Намерете и изберете
устройството, наречено по
марката и модела на
автомобила, в списъка на
мобилния телефон. Следвайте
инструкциите на мобилния
телефон, за да въведете PIN
кода, предоставен в Стъпка 4
или за да потвърдите
шестцифрения показан код.
Системата разпознава
новосвързания телефон след
приключване на процеса по
стиковане.

6. Ако телефонът поиска
потвърждаване на връзката
или разрешение за изтегляне
на телефонния указател,
изберете потвърждение винаги
и разрешете. Телефонният
указател може да не е
достъпен, ако не потвърдите.
Някои телефони ще поставят
заявката за свързване или
изтегляне на указател в падащо
меню със задачи в горния край
на екрана. Плъзнете надолу по
лентата със задачи, потърсете
заявката за свързване/указател
и потвърдете.
7. Повторете за стиковане на
допълнителни телефони.
Изброяване на всички сдвоени и
свързани телефони / устройства
1. Натиснете бутона CONFIG.
2. Изберете Настр. тел..
3. Изберете Списък с устройства.

Телефон
Изтриване на стикован телефон/
устройство
1. Натиснете бутона CONFIG.
2. Изберете Настр. тел..
3. Изберете Списък с устройства.
4. Изберете телефон за
изтриване и следвайте
указанията на екрана.
Свързване към различен телефон
За да се свържете с друг телефон,
новият телефон трябва да бъде в
автомобила и да е готов за
свързване със системата
Bluetooth, преди процедурата да
започне.
1. Натиснете бутона CONFIG.
2. Изберете Настр. тел..
3. Изберете Списък с устройства.
4. Изберете новия телефон за
свързване и следвайте
указанията на екрана.

Стиковане чрез гласово
разпознаване

Към системата трябва да се
стикова мобилен телефон с
активиран Bluetooth, след което
телефонът трябва да се свърже
към автомобила, за да може да се
използва. Вижте в
потребителското ръководство от
производителя на телефона как се
използват Bluetooth функциите,
преди да стиковате мобилния
телефон.
Сдвояване с телефон
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. Произнесете "Pair" (Стиковай),
системата отговаря "Please
search for Bluetooth devices on
your phone (Моля, потърсене
Bluetooth на вашия телефон).
Confirm or enter number
(Потвърдете или въведете
номер).
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3. Започнете процеса за
стиковане на мобилния
телефон, който ще бъде сдвоен
с автомобила.
4. Намерете и изберете
устройството, наречено по
марката и модела на
автомобила, в списъка на
мобилния телефон. Следвайте
инструкциите на мобилния
телефон, за да въведете PIN
кода или за да потвърдите
шестцифрения показан код.
Системата отговаря
"Successfully paired." (Успешно
стиковане).
5. Повторете стъпки от 1 до 4 за
сдвояване на допълнителни
телефони.
Изброяване на всички сдвоени и
свързани телефони
Системата може да изведе списък
на всички телефони, стиковани с
нея. Ако някой стикован телефон е
свързан към автомобила,
системата отговаря с "is connected"
(е свързан) след името на този
телефон.
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Телефон

1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. Кажете "Device List" (Списък с
устройства).
Изтриване на сдвоен телефон
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. Кажете "Device List" (Списък с
устройства).
3. Кажете "Delete Device" (Изтрий
устройство).
4. Системата отговаря: "To delete
a device, please touch its name
on the screen. (За изтриване на
устройство, докоснете името му
на екрана.)" Изберете
устройството за изтриване от
дисплея и то ще се изтрие.

За отмяна на тази команда,
натиснете x/n от волана или
натиснете бутон BACK от лицевия
панел на радиото.
Свързване към друг телефон или
устройство
За свързване към друг мобилен
телефон, системата ще потърси
следващия наличен телефон. В
зависимост от мобилния телефон,
който ще се свързва, може да се
наложи повторение на тази
команда.
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. Кажете "Change phone" (Смени
телефон).
◆ За избиране на устройство,
докоснете името му на
екрана.
◆ Ако не е намерен друг
мобилен телефон,
първоначалният телефон ще
остане свързан.

Работа
Осъществяване на повикване
с помощта на телефонния
указател и органите за
управление на
Инфотейнмънт

При мобилни телефони,
поддържащи функция за
телефонен указател, системата
Bluetooth може да използва
записаните в телефона контакти,
за да извърши повикване. Вижте
ръководството за потребителя на
мобилния телефон или се
свържете с вашия мобилен
оператор, за да разберете дали
тази функция се поддържа.
Когато даден мобилен телефон
поддържа функциите за
телефонен указател, менютата за
телефонен указател и списъци с
повиквания автоматично стават
достъпни.

Телефон
Менюто за телефонен указател
позволява достъп до телефонния
указател, съхранен в мобилния
телефон, за да осъществите
повикване от него.
Менюто за списъци с повиквания
позволява достъп до телефонните
номера от менютата "Входящи
повиквания", "Изходящи
повиквания" и "Пропуснати
повиквания" на мобилния телефон,
за да наберете някой от тях.
Радиото ще покаже първите 1000
контакта и телефонните номера за
всеки от тях, вкл. домашен,
служебен, мобилен и др.
За да осъществите повикване с
помощта на менюто за телефонен
указател:
1. Натиснете y/@ еднократно от
радиото или екранния бутон
Телефон.
2. Изберете Тел.указател.
3. Изберете групата от букви на
телефонния указател, за да
прелистите списъка с имена/
номера.

4. Изберете името.
5. Изберете номера за набиране.
За да осъществите повикване с
помощта на менюто за списъци с
повиквания:
1. Натиснете y/@ еднократно от
радиото или екранния бутон
Телефон.
2. Изберете Call List (Списък с
повиквания).
3. Изберете списъка с входящи
повиквания, изходящи
повиквания или пропуснати
повиквания.
4. Изберете името или номера за
набиране.

Осъществяване на повикване
с органите за управление на
Инфотейнмънт

За да осъществите повикване:
1. Натиснете y/@ еднократно от
радиото или екранния бутон
Телефон.
2. Натиснете Въведи номер.
3. Въведете номера на телефона.
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4. Изберете ОК, за да започнете
да набирате номера.
5. Изберете Обаждане за
извършване на повикването.
За да осъществите повикване с
помощта на гласово разпознаване
3 197

Приемане или отхвърляне на
повикване
Когато получите входящо
повикване, системата
Инфотейнмънт се заглушава и в
автомобила се чува тон на
звънене.

Употреба на органите за
управление на системата
Инфотейнмънт
Завъртете MENU/SEL бутона до
Отговор или Откажи и натиснете
бутона MENU/SEL или натиснете
Приеми или Откажи от екрана.
Използване на бутони върху
волана
Натиснете q/w за отговор или x/
n за отказ на повикване.
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Телефон

Изчакване на повикване с
органите за управление на
Инфотейнмънт

Bluetooth телефонът трябва да
поддържа изчакване на повикване,
и то трябва да бъде активирано от
мобилния оператор, за да действа.
Превключване между повиквания
(само изчакване на повикване)
За превключване между
повиквания, завъртете и натиснете
бутона MENU/SEL и изберете
Превкл. обажд или изберете
Превкл. обажд от екрана.

Изчакване на повикване с
бутоните върху волана

Мобилният телефон трябва да
поддържа изчакване на повикване,
и то трябва да бъде активирано от
мобилния оператор.
■ Натиснете q/w за отговор на
входящо повикване, когато е
активно друго повикване.
Първоначалното повикване се
поставя в режим на задържане.

■ Натиснете q/w отново, за да се
върнете към първоначалното
повикване.
■ За отказ на входящо повикване,
натиснете Откажи или просто не
правете нищо.
■ Натиснете x/n за прекъсване
на текущото повикване и
превключване към задържаното
повикване.

Конферентен разговор с
органите за управление на
Инфотейнмънт

Bluetooth телефонът трябва да
поддържа конферентен разговор и
трипосочно повикване, като те
трябва да бъдат активирани от
мобилния оператор, за да
действат. Тази функция се
поддържа само при неподвижен
автомобил.

За да започнете конферентен
разговор, докато вече провеждате
разговор:
1. Завъртете и натиснете бутона
MENU/SEL и изберете Въведи
номер.
2. Въведете номера на телефона
и изберете ОК.
3. След като повикването бъде
осъществено, завъртете
бутона MENU/SEL и изберете
Слей разговори.
4. За да добавите още хора към
конферентния разговор,
повторете стъпки от 1 до 3.
Ограничението на броя
участници зависи от Вашия
мобилен оператор.

Приключване на повикване
Употреба на органите за
управление на системата
Инфотейнмънт
Завъртете и натиснете бутона
MENU/SEL и изберете Затвори или
натиснете Затвори от екрана.

Телефон
Използване на бутони върху
волана
Натиснете x / n.

Заглушаване на звука на
повикване

По време на повикване, всички
звуци от вътрешността на
автомобила могат да бъдат
заглушени, така че лицето от
другата страна на разговора да не
може да ги чува.
Употреба на органите за
управление на системата
Инфотейнмънт
Завъртете и натиснете бутона
MENU/SEL и изберете Изключи
звук на обаждане. Натиснете
повторно за отмяна на
заглушаването.

Прехвърляне на повикване
Звукът може да се прехвърли
между Bluetooth системата и
мобилния телефон.

Мобилният телефон трябва да се
стикова и свърже с Bluetooth
системата преди прехвърляне на
повикването.
За прехвърляне на звук от
Bluetooth система към мобилен
телефон
По време на повикване със звук в
автомобила, натиснете екранния
бутон Прехвърли обажд или
натиснете и задръжте бутона q/w
от волана.
За прехвърляне на звук към
Bluetooth система от мобилен
телефон
Използвайте функцията за аудио
трансфер на телефона. Вижте
ръководството за потребителя на
вашия мобилен телефон за повече
информация. Натиснете екранния
бутон Прехвърли обажд или
натиснете и задръжте бутона q/w
от волана.
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Двойни многочестотни тонове
(DTMF)

Вградената в автомобила Bluetooth
система може да изпраща номера
по време на повикване. Това се
използва при обаждания до
телефонни системи с менюта.
Употреба на органите за
управление на системата
Инфотейнмънт
■ Завъртете и натиснете бутона
MENU/SEL и изберете Въведи
номер. След това въведете
номера на телефона.
■ Изберете Въведи номер на
екрана и изберете цифри, след
това натиснете ОК.
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Телефон

Текстови съобщения
При автомобили, оборудвани с
Bluetooth, системата може да
показва текстови съобщения, да
възпроизвежда съобщения през
аудио системата и да изпраща
предварително настроени
съобщения. Не всички телефони
поддържат всички функции и
работят с Bluetooth. Радиото
поддържа само получаването на
SMS текстови съобщения. За да
може да работи функцията за
текстови съобщения, може да се
наложи потвърждаването на
заявка на телефона или промяна
на някои телефонни настройки.
Вижте ръководството за
потребителя на мобилния
телефон. Функцията за текстови
съобщения може да се инициира и
чрез гласова команда.

Използване на текстови
съобщения

1. Натиснете бутона Messages от
началния екран или изберете
съответната точка от основното
меню на телефона. До
извличането на всички
съобщения, иконата на
началната страница ще остане
сива и опцията на основния
екран на телефона ще бъде
премахната.
Тази функция ще се
деактивира, ако стикованото
Bluetooth устройство не
поддържа SMS текстови
съобщения.

2. След извличане на всички
текстови съобщения, ще се
изведе кутията за входящи
съобщения. Изберете
съобщение за преглед.
Прегледът на съобщения е
достъпен само при неподвижен
автомобил.

3. Прегледайте съобщението или
изберете Слушай, за да чуете
прочетеното от гласовата

Телефон
система съобщение. Екранът
за преглед на съобщения се
блокира по време на движение.
■ Изберете Обаждане за набиране
на контакт или номер. Не всички
телефони позволяват набиране
на изпращача на съобщението и
това ще доведе до невъзможност
за избор на функцията
Обаждане.
■ Изберете Отговор, за да
отговорите на текстово
съобщение, получено като
входящо. Не всички телефони
позволяват изпращане на
съобщение.

■ Изберете желаното съобщение
от дисплея с предефинираните
съобщения, за да го изпратите
като отговор.

■ Изберете Изпрати, за да
изпратите това съобщение.
■ Изберете Назад, за да отмените
и да се върнете към предходния
екран.

Входящи текстови съобщения
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Извежда се диалогов прозорец
когато пристигне входящ текст.
Този прозорец остава на екрана,
докато се избере Отхвърли.
■ Изберете Слушай, за да
прослушате съобщението през
гласовата система.
■ Изберете Гледай, за да
прегледате съобщението.
Прегледът на съобщения е
достъпен само при неподвижен
автомобил.
■ Изберете Отговор, за да
отговорите на съобщението с
предварително дефиниран
отговор.
■ Изберете Обаждане за набиране
на контакт или номер.
■ Изберете Отхвърли, за да
затворите диалоговия прозорец.
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Телефон

Настройки на текстови
съобщения

потребителя съобщение, което
може да се използва по-късно за
отговор на текстови съобщения.
■ Изберете Текстови
предупреждения за избор на вид
предупреждение при входящи
текстови съобщения:
◆ Предупреждение с текст и звук
◆ Само звук
◆ Off (Изкл.)

Настройки на текстови съобщения
са възможни от входящата кутия за
текстови съобщения.

Хендс-фри телефон

■ Изберете Управление на
предефинирани съобщения, за
да създадете дефинирано от

Използване на Bluetooth
гласово разпознаване

За използване на гласово
разпознаване, натиснете q/w от
бутоните на волана. Използвайте
долните команди за различните
гласови функции. За допълнителна
информация, произнесете "Help"
(Помощ), докато сте в менюто за
гласово разпознаване.
Осъществяване на повикване
Повиквания могат да се правят
чрез следните команди.

Тел или Обаждане: Тези команди
могат да се използват
взаимозаменяемо за набиране на
телефонен номер.
Digit Dial: Тази команда позволява
набирането на телефонен номер
чрез въвеждане на цифрите една
по една.
(Redial | Redial Last Number): Тази
команда набира последния
използван номер на телефона.
Използване на командата dial или
call
За набиране на номер:
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. Кажете "Dial" (Набери) или
"Call" (Повикване).
3. Кажете целия номер без паузи,
след това кажете "Dial"
(Набери).
След като се свържете, гласът на
набраното лице ще се чува през
високоговорителите.

Телефон
За осъществяване на повикване
чрез етикет с име:
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. Кажете "Dial" (Набери) или
"Call" (Повикване), след това
кажете етикета с името.
Например, "Call John at work"
(Обади се на Джон в работата).
След като се свържете, гласът на
набраното лице ще се чува през
високоговорителите.
Използване на команда за
цифрово набиране
Тази команда позволява
набирането на телефонен номер
чрез въвеждане на цифрите една
по една.
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.

2. Кажете "Digit dial" (Цифрово
набиране).
3. Произнесете всички цифри
една по една, за да бъдат
набрани. След въвеждане на
всяка цифра, системата я
повтаря, последвано от звуков
сигнал. След последната
цифра, кажете "Dial" (Набери).
Ако се повтори нежелан номер,
кажете "Clear" (Изчисти) за
изчистване на последния номер.
След като се свържете, гласът на
набраното лице ще се чува през
високоговорителите.
Използване на команда за
повторно набиране
1. Натиснете q/w. Системата
отговаря "Please say a
command" (Моля, кажете
команда), последвано от звуков
сигнал.
2. След сигнала, кажете "Redial"
(Набери пак). Системата
набира последния набран
номер от свързания мобилен
телефон.
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След като се свържете, гласът на
набраното лице ще се чува през
високоговорителите.

Изчистване на системата

Ако информацията не бъде
изтрита от Bluetooth системата на
автомобила, тя ще се запази. Това
включва и информация за
стиковане с телефони.
Изтриване на стикован телефон/
устройство 3 204
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