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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.

Защита от кражба
Системата Инфотейнмънт
притежава електронна система за
сигурност за избягване на кражби.
Система Инфотейнмънт работи
само в автомобила, в който е била
инсталирана първоначално и не
може да се използва в друг
автомобил.

Въведение

Преглед на елементите
на управлението
Контролен панел

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.
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.
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.
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Дистанционно управление от
волана

1. Бутон 7w (обаждане)
◆ Когато към Система
Инфотейнмънт няма
стиковано Bluetooth
устройство: изпълнява
свързане на Bluetooth
устройство.
◆ Когато към Система
Инфотейнмънт има
стиковано Bluetooth
устройство: натиснете този
бутон за отговор на обаждане
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Въведение

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 xn (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
отхвърляне на входящи
обаждания или за приключване
на текущото обаждане.
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 m от
контролния панел, за да
включите захранването. Ще се
изпълни последно
възпроизвежданият аудио или
филмов файл.
■ Натиснете и задръжте m от
контролния панел, за да
изключите захранването. На
екрана ще се покажат датата,
часът и температурата.

Въведение
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автомобила, Система
Инфотейнмънт се изключва
автоматично.

Съобщение
Температурата се показва при
включено запалване на
автомобила.

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

Съобщение
Ако потребителят натисне и
задържи 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.

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.
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings > radio
settings > auto volume.
(Само за модел от Тип 2)
3. Задайте Off/Low/Medium/High с
натискане на < или >.

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

Автоматично управление на
силата на звука

След като автоматичното
компенсиране на силата на звука в
зависимост от скоростта на

(Само за модел от Тип 1)

Въведение
поддържа, в зависимост от
региона. Поддържаните
приложения може да зависят
от региона.
◆ Натиснете settings, за да
влезете в менюта за
настройка на системата.
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(Само за модел от Тип 1)

Избор на функция

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

Аудио
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете audio от началното
меню.
Натиснете Source S от екрана.

(Само за модел от Тип 2)
◆ 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.
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◆ 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 Picture & movie от
началното меню.

3. Натиснете Source S от екрана.

◆ Натиснете USB (picture) за
преглед на файлове със
снимки от USB памет.
◆ Натиснете USB (movie) за
преглед на файлове с филми
от USB памет.
◆ Натиснете AUX (movie) за
преглед на файлове с филми
от свързано допълнително
устройство (AUX).

Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.
Ако източникът на
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 ; на контролния
панел.
2. Натиснете phone от началното
меню.

Въведение

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 49.
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 ; на контролния
панел.
2. Натиснете smartphone link от
началното меню.

Съобщение
Натиснете q за връщане към
началното меню.
Настройки
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings от
началното меню.
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Персонализиране
Общо използване на менюто
за настройки
Система Инфотейнмънт може да
се настройва така, че да ви е поудобна за използване.
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings.

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 ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings > time & date
settings.

◆ set time format: Изберете
показване на времето в 12h
или 24h формат.

◆ set date format: Настройте
формата на показване на
датата.
- [ГГГГ/MM/ДД]: 2012/01/31
- [ДД/MM/ГГГГ]: 31/01/2012
- [MM/ДД/ГГГГ]: 01/31/2012
◆ set time & date: Ръчно
задаване на текущия час,
минути и секунди, както и
година/месец/ден, чрез
натискане на ∧ и ∨, след това
натискане на OK.
◆ automatic clock sync:
Натиснете On за извеждане
на часовника чрез
използване на RDS Time &
Date и GPS Time & Date.
Натиснете Off за извеждане
на часовника чрез
използване на GPS Time &
Date.
Съобщение
Първо задайте времето, за да се
покаже времето, зададено от
потребителя.

Въведение
Настройки на радиото
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings > radio
settings.

◆ auto volume: Автоматично
контролира силата на звука
според скоростта на
автомобила. Настройте Off/
Low/Medium/High.
◆ radio tune bar: За да видите
лентата за настройка на
станции, изберете On или Off.
◆ RDS option: Преминава към
менюто с RDS опции.

- RDS: Включване или
изключване на RDS опцията.
- regional: Включване или
изключване на опцията
Regional (REG) (Регионална
информация).
- radio text (радиотекст): За
преглед на излъчвания
радиотекст, изберете On или
Off.
- PSN scroll freeze (Спиране
на прелистване на PSN):
Изберете On или Off.
- TP volume (сила на звука за
ТР): Изберете от -12 dB до
12 dB.
- TA: Изберете On или Off.
◆ DAB option (DAB опция):
Придвижва до меню DAB
option (Само за модел от Тип
2).
- DAB category settings (DAB
категория): Изберете
желаната категория. Задава
All/pop/music/classic.
- service linking DAB:
Изберете On или Off.
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- dynamic range ctrl
(динамичен контрол на
обхват): Изберете On или Off.
- frequency band (честотна
лента): Изберете Band III only/
Both/L-Band only.
- radio text (радиотекст): За
преглед на излъчвания
радиотекст, изберете On или
Off.
- Slide Show (слайдшоу):
Изберете On или Off.
◆ radio factory settings:
Възстановяване на
настройките до фабричните
стойности.

Настройки на свързване
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings > connection
settings.
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- device info: Проверете
информацията за
устройството.
◆ change ringtone: Изберете
желаната мелодия за
звънене.
◆ ringtone volume: Променете
силата на звука на мелодията
на звънене.

Език
◆ bluetooth settings: Преминава
към менюто с bluetooth
настройки.
- pair device (стиковай
устройство): Изберете
желаното устройство и
свържете/изключете или
изтрийте.
- change PIN code:
Променете/настройте ръчно
PIN кода.
discoverable (откриваем): За
изпълнение на свързване
чрез Bluetooth от вашия
Bluetooth телефон, изберете
On или Off.

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

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

Въведение
4. Изберете On или Off.

◆ 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 ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings.
3. Натиснете S.

4. Изберете On или Off.

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

◆ 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

Версия на системата
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings.
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Въведение

3. Натиснете S.
4. Изберете system version.
5. Проверява версията на
системата.

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

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.

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

Радио

Радио
Употреба ..................................... 17
Антена с фиксирана стойка ...... 25
Многовълнова антена ................ 25

Употреба

3. Натиснете Source S от екрана.

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.

Слушане на FM/AM/DAB
радио
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(Само за модел от Тип 1)

1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете audio от началното
меню.

(Само за модел от Тип 2)
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Радио

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

Автоматично търсене на
излъчващи станции

■ Натиснете t SEEK 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.

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
TUNE 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.

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 честотна
лента (FM, AM или DAB).
2. Натиснете AS.
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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
Frequency, PTY code (Program
type), и Radio text.
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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 честотна
лента (FM, AM или DAB).
2. Натиснете MENU от екрана FM/
AM/DAB.

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 menu/AM menu/DAB
menu, натиснете favorite list за
извеждане на списъци на
предпочитани станции.
Извежда се информация за
списъците 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 menu/AM menu/DAB
menu, натиснете FM station list/
AM station list/DAB station list за
извеждане на съответния
списък със станции.
Извежда се информация за
станциите.

Радио
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(Само за модел от Тип 2)
2. Обхождайте списъка с R или
S. Настройте на желаната
станция, като я изберете.
Съобщение
FM списът с 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 menu/DAB menu,
натиснете FM category list/DAB
category list.
Извежда се информация за
списъка с FM категории/
списъка с DAB категории.

(Само за модел от Тип 1)

Обновяване на списък на FM/AM/
DAB станции (FM/AM/DAB меню)
1. От FM menu/AM menu/DAB
menu, натиснете update FM
station list/update AM station list/
update DAB station list.
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зависимост от FM/AM/DAB сигнала
и от функциите на всеки
аудиоплейър.
1. От FM menu/AM menu/DAB
menu, натиснете tone settings за
влизане в режима за настройка
на звука.
Показва се менюто за
Настройки на тона.

Ще се извърши обновяване на
съответния списък с FM
станции, AM станции или DAB
станции.
2. По време на обновяването на
съответния списък с FM
станции, AM станции или DAB
станции, натиснете Cancel за
отказ от запис на промените.

Настройки на тона (FM/AM/
DAB меню)

От менюто за настройка на тона,
характеристиките на звука мога да
бъдат настроени различно в

◆ 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.
◆ 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 OK.

Радио
DAB съобщения (DAB меню)

(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB menu, натиснете DAB
announcements за извеждане
на списък с DAB съобщенията.
Извежда се списъчна
информация.

2. Обхождайте списъка с R или
S. Настройте на желаната
станция, като я изберете.
3. Натиснете OK.

EPG текуща програма (DAB
меню)

(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB menu, натиснете EPG
current program за извеждане на
текущата EPG програма.
Извежда се информация за
програмата.

2. Натиснете OK.
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Списък на EPG станции (DAB
меню)
(Само за модел от Тип 2)
1. От DAB menu, натиснете EPG
station list за извеждане на
списък с EPG станциите.
Извежда се списъчна
информация.

2. Натиснете Info за преглед на
подробна информация.
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intellitext (DAB меню)

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

2. Натиснете върху желания
елемент.

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

info (DAB меню)

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

Радио
Внимание

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.

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.
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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.
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Обща информация
Аудио система
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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
, .wav (lower case letters)
or .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(главни букви).
■ МР3 файловете, които могат да
се възпроизвеждат от продукта,
са следните:
- Скорост на предаване: 8 kbps ~
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)

■ Докато този продукт може да
възпроизвежда файлове със
скорост на предаване 8 kbps ~
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.

Външни устройства
■ 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
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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
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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.
■ Моделите на iPod/iPhone
продуктите, които се свързват/
поддържат от Система
Инфотейнмънт, са следните.
- 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
- iPhone 4/4S
■ 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
изключи, 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/
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
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възпроизвеждане, метода на
възпроизвеждане и показваната
информация.
■ Виж следната таблица за
класифициране на позициите,
свързани с функцията за
търсене, предоставени от iPod/
iPhone продукта.

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)
■ 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.

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.
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■ 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):
4mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps
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■ Макс.скорост на предаване на
аудио:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ Филмови файлове, за които
важи DRM (Digital Right
Management) (Управление на
цифровите права), не могат да се
възпроизвеждат.

Система на допълнителни
устройства

Система Инфотейнмънт може да
възпроизвежда музика или филми
от свързани допълнителни
устройства.
■ Ако вече има свързано
допълнително устройство,
натиснете ; > audio > Source 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.

Bluetooth система

■ 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.
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■ 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.
Съобщение
За повече информация, вижте
"Стиковане и свързване чрез
Bluetooth" 3 49
■ 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 хендс-

фри 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

■
■

■

■
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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
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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 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.

Smartphone връзка
Smartphone поддръжка от
приложение
iPod/iPhone
Свържете iPod/iPhone чрез USB
порта, за да използвате
приложение от iPod/iPhone.

Android телефон
Свържете Android телефона и
Система Инфотейнмънт чрез
безжичната технология Bluetooth,
за да използвате приложение от
Android телефона.
Уебсайтове с допълнителна
информация
Австрия / Немски:
www.chevrolet.at/MyLink
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:
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:
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www.chevrolet.de/MyLink
Гърция / Гръцки:
www.chevrolet.gr/MyLink
Унгария / Унгарски:
www.chevrolet.hu/MyLink
Исландия / Английски:
www.benny.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 / Румънски:
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:
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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
Швейцария / Италиански:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Турция / Турски:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Великобритания / Английски:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
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.
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■ Your iPhone is locked. (Вашият
IPhone е заключен) =>
Отключете вашия iPhone.
■ You have another active
application open. (Има друго
отворено приложение) =>
Затворете другото активно
приложение.
■ You haven't installed the
application on your iPhone. (Не сте
инсталирали приложението 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 Smartphone, 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.
■ Свържете отново вашия
Smartphone и Система
Инфотейнмънт чрез безжичната
технология Bluetooth и след това
натиснете желаното приложно
меню от Система
Инфотейнмънт.
■ Когато спрете приложението на
вашия Smartphone, обикновено
отнема известно време, докато
се върнете към нормална
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работа. Опитайте да активирате
приложението след около 10 ~ 20
секунди.
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 Smartphone
устройства, показан на екрана.
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Натиснете iPhone или bluetooth
phone, за да активирате
приложението чрез желаното
устройство.
Показване/скриване на икони на
приложения от менюто за
Smartphone връзка
1. Натиснете ; > smartphone link.
Извежда се менюто за
Smartphone връзка.

2. Натиснете settings. 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 от менюто за
Smartphone връзка.
4. Натиснете OK.
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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Възпроизвеждане на
аудио

Съобщение
Ако потребителят желае да
отстрани USB устройството за
съхранение, изберете друга
функция и след това махнете
USB.

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
Инфотейнмънт ще премине
автоматично към предишната
аудио функция.

Пауза
Натиснете = по време на
възпроизвеждане.
Натиснете l за подновяване на
възпроизвеждането.
Съобщение
Ако USB устройството за
съхранение е вече свързано,
натиснете ; > audio > Source S >
USB, за да пуснете файловете с
музика.
Приключване на
възпроизвеждането на USB
музикалните файлове
1. Натиснете Source 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.
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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 неколкократно
текущия файл.
■ ALL: Възпроизвежда
неколкократно всички файлове.
■ OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на файл
случайно
Натиснете s по време на
възпроизвеждане.
■ ON: Възпроизвежда случайно
всички файлове.
■ OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
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■ 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 MENU 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 MENU по време на
възпроизвеждане.
2. Обхождайте списъка с R и S.
Натиснете tone settings.

3. За подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 17.

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 ; > audio > Source S >
iPod за възпроизвеждане на iPod/
iPhone.

Външни устройства
Приключване на
възпроизвеждането на iPod/iPhone
музикалните файлове
1. Натиснете Source 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.
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■ 1: Възпроизвежда неколкократно
текущия файл.
■ ALL: Възпроизвежда
неколкократно всички файлове.
■ OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на файл
случайно
Натиснете s по време на
възпроизвеждане.
■ ON: Възпроизвежда случайно
всички файлове.
■ OFF: 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.
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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/
композитори/аудиокниги.

■ 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 17.

Допълнително устройство
2. Натиснете желания режим на
възпроизвеждане.
Настройки на звука
1. Натиснете MENU по време на
възпроизвеждане.
2. Обхождайте списъка с R и S.
Натиснете tone settings.

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.

Външни устройства

Настройки на звука
1. Натиснете tone settings
(Настройки на тона) по време
на възпроизвеждането на
музика.

2. За подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 17.

Bluetooth
Възпроизвеждане на музика през
Bluetooth
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете audio от началното
меню.
3. Натиснете Source S от екрана.
4. Натиснете Bluetooth за избор на
режим на музика през Bluetooth.
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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 неколкократно
текущата музика.
■ ALL: Възпроизвежда
неколкократно цялата музика.
■ OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.

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 случайно
цялата музика.
■ 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 17.

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

Външни устройства
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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
преглед на цял екран.
Натиснете върху екрана
отново, за да се върнете към
предишния екран.
Съобщение
Ако USB устройството за
съхранение е вече свързано,
натиснете ; > picture & movie >
Source S > USB (picture), за да
видите файловете със 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 MENU. Ще се покаже
менюто със снимки на USB.

44

Външни устройства
◆ clock/temp display: За
извеждане на часовника и
температурата на цял екран,
изберете On или Off.
◆ display setting: Регулира
яркостта и контраста.
3. След приключване на
настройкат, натиснете q.

2. Натиснете желаното меню.
◆ picture file list: Показва всички
списъци със снимки.
◆ sort by title: Показва снимките
по ред на заглавията.
◆ sort by date: Показва снимките
по ред на датата.
◆ slide show time: 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 ; > picture & movie >
Source S > USB (movie), за да
пуснете филма.
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
Възпроизвеждане на
предишния филм

Натиснете d в рамките на 5
секунди от началото на
възпроизвеждането, за да пуснете
предишния филм.
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Използване на филмовото
меню на USB
1. От екрана с филма, натиснете
MENU. 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.
◆ movie file list: Показва всички
списъци с филмови файлове.
◆ clock/temp display: За
извеждане на часовника и
температурата на цял екран,
изберете On или Off.
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◆ display setting: Регулира
яркостта и контраста.
◆ tone settings: Регулира
настройките на тона. За
подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 17.
3. След приключване на
настройкат, натиснете q.

2. Натиснете < или >.

Език на аудио

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

Език на субтитри

Ако файлът с филма има език за
субтитри, потребителят може да
види този език.
1. От екрана с филма, натиснете
k.

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

3. Натиснете l.
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.

Външни устройства
2. Натиснете < или >.

Инфотейнмънт приключи с
изчитането на информацията от
допълнителното устройство, то ще
започне да се възпроизвежда
автоматично.

Възпроизвеждане на филми
от допълнително устройство

Свържете допълнителното
устройство, съдържащо филма,
към AUX входа. След като Система

Source S > AUX (movie) за
възпроизвеждане на филм от
това 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.)

3. Натиснете l.
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.
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Съобщение
Ако вече е свързано
допълнителното устройство,
натиснете ; > picture & movie >
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Използване на филмовото меню
на AUX
1. От екрана с филма на AUX,
натиснете MENU. Ще се покаже
меню AUX.

2. Натиснете желаното меню.
◆ tone settings: Регулира
настройките на тона. За
подробности, вижте
"Настройки на тона" (FM/AM/
DAB меню)" 3 17.

◆ clock/temp display: 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.

Телефон

Телефон
Bluetooth® ................................... 49
Хендс-фри телефон ................... 54

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
2.45Ghz честота. В рамките на този
автомобил, потребителите могат
да правят хендс-фри обаждания,
да предават хендс-фри 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 phone от началното
меню и после натиснете Yes.

3. Натиснете Search Bluetooth
Device 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
Yes 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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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.
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.

Ако има стиковано устройство към
Система Инфотейнмънт
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings от
началното меню.
3. Натиснете connection settings >
bluetooth settings > pair device.
4. Натиснете устройството, което
искате да стиковате, от екрана
за стиковане, после
продължете от стъпка 6. Когато
на екрана няма устройство,
което искате да стиковате,
натиснете Search Bluetooth
Device, за да търсите желаното
устройство.
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5. Натиснете желаното
устройство за стиковане от
списъка на екрана за търсене.
◆ Ако се поддържа SSP (Secure
Simple Pairing), натиснете
Yes 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
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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.
Съобщение
Системата Инфотейнмънт може
да регистрира до пет Bluetooth
устройства.
◆ 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

Съобщение
Когато свързването е неуспешно,
Система Инфотейнмънт извежда
съобщение за това.

Проверка на свързаното
Bluetooth устройство
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings от
началното меню.
3. Натиснете connection settings >
bluetooth settings > pair device.
4. Стикованото устройство ще се
покаже с h, ако е свързано.

Прекъсване на връзката на
Bluetooth устройство
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings от
началното меню.
3. Натиснете connection settings >
bluetooth settings > pair device.
4. Натиснете името на
устройството, което искате да
разкачите.
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4. Натиснете Del.

5. Натиснете OK.

Свързване на Bluetooth
устройство
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings от
началното меню.
3. Натиснете connection settings >
bluetooth settings > pair device.
4. Натиснете името на
устройството, което искате да
свържете.

5. Натиснете OK.

Изтриване на Bluetooth
устройство

Ако повече няма да използвате
Bluetooth устройството, можете да
го изтриете.
1. Натиснете ; на контролния
панел.
2. Натиснете settings от
началното меню.
3. Натиснете connection settings >
bluetooth settings > pair device.

5. Натиснете Yes.

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 yw 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 yw
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.
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2. За да говорите по телефона,
натиснете yw от волана
или Accept от екрана.
За да отхвърлите обаждането,
натиснете @n от волана
или Reject от екрана.

Използване на менюто с
телефонния указател
1. Натиснете phone book 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 54.
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
на телефонния указател.

1. Натиснете phone book 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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зависимост от типа на телефона.
В такъв случай, продължете с
изтегляне на телефонния
указател на телефона ви.
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 call history от екрана
на телефона.
2. Натиснете a, b или c.

(Набрани обаждания)

(Пропуснати обаждания)

Телефон
(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.
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.
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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
Екран на дисплея

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
инсталирана и не може да се
използва от тези, които са я
откраднали.
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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/меню.
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. dSEEKc 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/меню.
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. dSEEKc 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.
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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 [dSRCc] 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 [dSRCc] 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

71

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

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.

■ 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).

Ограничение на силата на
звука от висока температура

Автоматично управление на
силата на звука

Настройки 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
→ Radio settings → Auto Volume).

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.
От менюто Tone settings
настройките 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.
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
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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 бутона MENU-TUNE, за
да отворите FM меню, AM меню
или DAB меню, което съдържа
опции за избор на радиостанция.

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

Натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да превключите между
функциите на аудиоплейъра,
функцията AUX за CD/MP3 дискове
или на свързаното USB устройство
или iPod, Bluetooth аудиоплейър.
(MP3/CD → USB → iPod → BT Audio
→ AUX → CD/MP3 →....)
От въртящия се управляващ бутон
на волана за дистанционно
управление натиснете Source
[dSRCc], 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 органите за
управление, използвани в Settings,
са следните:
(12) Бутон CONFIG
Натиснете този бутон, за да
влезете в меню Settings.
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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 подолу.
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[Example] Settings → Time Date →
Set date: 23 Jan 2012

Натиснете бутона CONFIG, за да
отворите меню Settings.
След справка с таблицата с
информация за менюто за
настройка Settings по-долу,
завъртете бутона за управление
MENU-TUNE за да се придвижите
до желаното меню за настройка и
след това натиснете бутона MENUTUNE.

■ 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 MENUTUNE.

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]

Нагласяне на време: Ръчно
настройте часовете и минутите на
текущото време.
■ Настройте датата: Ръчно
настройте текущата година/
месец/дата.
■ Настройте формата на времето:
Изберете показване на времето
в 12h или 24h формат.
■ Настройте формата на датата:
Настройте формата на
показване на датата.
ГГГГ.MM.ДД: 2012 януари 23
ДД/MM/ГГГГ: 23 януари 2012
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MM/ДД/ГГГГ: януари 23, 2012
■ RDS синхронизация на
часовника: Изберете On (Вкл.)
или Off (Изкл.)
[Настройки на радиоприемника]

■ Автоматично управление на
силата на звука: Настройте
Изкл./Ниско/Средно/Високо.
■ Максимална сила на звука при
включване:
Настройте ръчно максималното
ограничение за силата на звука
при включване.

■ Любими радиостанции:
Настройте ръчно номерата на
страниците на Вашите любими
радиостанции.
■ AS станции: Настройте
функцията Auto Store stations
(автоматично запаметяване на
станции) за всяка радиостанция.
■ RDS опции: Задайте RDS
опциите.
- RDS: On/Off (активира или
деактивира RDS функцията).
- Регионална информация: - On/
Off (активира или деактивира
Regional функцията).
- Прекъсване на движението на
текста: On/Off (активира или
деактивира функцията Text scroll
freeze).
- Сила на звука на съобщенията
за пътната обстановка:
Настройване на силата на звука
на съобщенията за пътната
обстановка.
■ DAB settings: Задаване на DAB
настройките.

- Auto ensemble linking: On/Off
(активиране или деактивиране
на функцията Auto ensemble
linking).
- Auto linking DAB-FM: On/Off
(активиране или деактивиране
на функцията Auto linking DABFM).
- Dynamic audio adaptation: On/
Off (активиране или
деактивиране на функцията
Dynamic audio adaption).
- Band selection: Задайте Both (и
двете), L-band или Band III.
[Bluetooth настройки]

Въведение
Bluetooth: Влиза в менюто Bluetooth
settings.
■ Включване: Изберете On (Вкл.)
или Off (Изкл.)
■ Списък с устройствата: Изберете
желаното устройство и изберете/
свържете/изключете или
изтрийте.
■ Pair Device (Стиковай
устройство): Опитайте да
свържете ново Bluetooth
устройство.
■ Промяна на Bluetooth кода:
Променете/настройте ръчно
Bluetooth кода.
■ Възстановяване на фабричните
настройки: Възстановяване на
настройките до фабричните
стойности.
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Радио
Употреба ..................................... 80
Радиоинформационна
система (RDS) ............................ 87
Антена с фиксирана стойка ...... 92

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) dSEEKc 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)
функцията On или Off.
(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 dSEEKc, 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 dSEEKc за
автоматично търсене на
достъпния DAB сервизен
компонент в текущия ансамбъл.
За преход към предишен/следващ
ансамбъл, натиснете бутоните
dSEEKc.
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Радио

Търсене на радио станция

Търсене на DAB ансамбъл

Свързване на DAB услуга

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

Натиснете и задръжте бутоните
dSEEKc 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 активиране на
Auto linking DAB-FM, ако сигналът
на DAB услугата е слаб, система
Инфотейнмънт приема
автоматично свързания сервизен
компонент (вижте Settings → Radio
settings → DAB settings → Auto
linking 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
покажете DAB менюто.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете ръчна настройка на
DAB и натиснете бутона MENUTUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE за
ръчно намиране на желаната
честота и натиснете бутона MENUTUNE.
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Използване на списък с DAB
станции

бутона MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната
радиостанция.
Показване на DAB информация

Завъртете бутона MENU-TUNE за
извеждане на списък с DAB
станции.
■ Ще се изведе списък с DAB
станции.
■ Ако списъкът с DAB станции е
празен, то ще се стартира
автоматично обновяване на
списък с DAB станции.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
списък и след това натиснете

Неколкократно натискайте бутон
INFORMATION [INFO] за избор на
желания режим на показване на
информация за DAB станцията.
Ще се покаже информацията за 1та радиостанция от избраната
страница със запаметени любими
радиостанции FAV (Favourites).

Използване на PRESET
бутоните
Регистриране на PRESET бутон

Натиснете бутона FAVOURITE
[FAV1-2-3], за да изберете
желаната страница от запаметени
любими радиостанции.
Задръжте някой от PRESET [1 ~ 6]
бутоните, за да регистрирате
текущата радио или DAB станция
на този бутон в избраната страница
с любими радиостанции.

Радио
■ 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 → Radio
settings → Radio favourites (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
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Натиснете бутон PRESET [1 ~ 6], за
да слушате директно радио/DAB
станция, запаметена към този
бутон.

Използване на радио или DAB
меню

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 бутона MENU-TUNE, за
да се покаже радио менюто или
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
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съответната позиция или да
покажете детайлното меню за
съответната позиция.
FM/AM/DAB меню → Списъци на
предпочитани 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.
FM/AM меню → Update FM/AM
stations list (Обновяване на списъка
с AM/FM радиостанции)

списъка с FM/AM радиостанции и
след това натиснете бутона MENUTUNE.
Ще се изведе информацията от
списъка с FM/AM 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.
FM/DAB меню → Списък на FM/DAB
категории

От FM меню/AM меню/DAB меню,
завъртете въртящия се
управляващия бутон MENU-TUNE,
за да изберете Favourites list
(Списък с любими радиостанции) и
след това натиснете бутона MENUTUNE.
Информацията за списъка с
любими радиостанции ще бъде
показана.

От FM меню/AM меню, завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да изберете

Радио
От FM меню/DAB меню, завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до списъка с FM/DAB категории и
след това натиснете бутона MENUTUNE.
Ще се изведе списък с FM/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 менюто DAB, завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до списъка с DAB съобщения и
след това натиснете бутона MENUTUNE.
Ще се изведат DAB съобщенията.
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.
FM/AM/DAB меню → Обновяване
на списък с FM/AM/DAB станции
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От FM меню/AM меню/DAB меню,
завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE и се придвижете до
Update FM stations list/Update AM
stations list/Update DAB stations list,
след което натиснете бутона
MENU-TUNE.
■ Ще се изпълни обновяване на FM
списък със станции/AM списък
със станции/DAB списък със
станции.
■ По време на обновяване на FM
списък със станции/AM списък
със станции/DAB списък със
станции, натиснете бутона
MENU-TUNE или предишния
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.
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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 бутона CONFIG, за да
се покаже менюто Settings.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Radio
settings (Настройки на
радиоприемника) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете RDS options и
натиснете бутона MENU-TUNE.

Включване и изключване на
RDS

Настройте RDS опцията на On
(Вкл.) или Off (Изкл.).
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).

Радио
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От менюто RDS settings (RDS
настройки) 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.
Включване или изключване на
опцията Regional (REG)
(Регионална информация).
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 settings (RDS
настройки) завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Regional: Off
(Изключване) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да включите регионализацията.

Включване и изключване на
прекъсването на движението
на текста
За да включите или изключите
прекъсването на движението на
текста (за показване на
информацията от
радиостанцията):

От менюто RDS settings (RDS
настройки) завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Text scroll
freeze: Off (Изключване) и след
това натиснете бутона MENUTUNE, за да включите Text scroll
freeze 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.
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Минималната сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка може да бъде
увеличена или намалена в
сравнение на нормалната сила на
звука.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да настроите силата на звука на TA
съобщенията и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Програма за пътната
обстановка

TP = трафик програма
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:
От менюто RDS options (RDS
опции) завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до TA volume
(сила на звука на ТА съобщенията)
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE.

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 [ ].

Радио
преустановява за времето на
излъчване на съобщението за
пътната обстановка.

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.

91

Пътното съобщение се
преустановява, но програмата за
пътната обстановка остава
включена.

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):

Извън режима Phone (Телефон)
натиснете бутона TP.
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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.

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 .................................. 93
Допълнителни устройства ....... 103

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
CD-R/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.

95

■ 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) dSEEKc 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 вкаран диск) и
функцията няма да бъде
избрана.
■ 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 въртящия се
управляващ бутон на волана за
дистанционно управление,
песните могат да се сменят лесно,
чрез завъртане на управляващия
бутон Source [dSRCc].

Звукоизточници

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

Преглеждане на информацията за
възпроизвежданата песен

Задръжте бутоните dSEEKc
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 или Off.
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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 MENUTUNE.
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 и после
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 MENUTUNE, за да възпроизведете
избраната песен от избраната
папка.

За MP3 (WMA) дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от CD менюто, за да
изберете Search... и после
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 да изключите USB
устройството, използвайте USB
Menu (USB меню) → Remove USB
(Изключване на USB
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■

■

■

■

Звукоизточници

устройството) с помощта на
бутона MENU-TUNE, за да
изключите USB 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 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

106

Звукоизточници

◆ 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) dSEEKc 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

Издърпайте и отворете капака,
разположен над приборния панел,
за да свържете USB устройство с
музикални файлове, които да се
възпроизвеждат от конектора за
USB връзки.

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 да прекратите
възпроизвеждането и да
изключите USB устройството,
използвайте USB Menu → Remove
USB, за да изключите безопасно
USB устройството.
Използване на USB менюто
Инструкциите за Разбъркване на
песни/ Повторение/Папки/
Търсене... от USB менюто са
подобни на тези от CD менюто на
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CD/MP3 плейъра; добавена е само
позицията Remove USB
(Изключване на USB
устройството). Вижте функциите
CD/MP3 плейъра от CD менюто.
Menu USB → Remove USB

Натиснете бутона MENU-TUNE от
режим на възпроизвеждане, за да
се покаже Menu USB. Завъртете
управляващия бутон MENU-TUNE
за придвижване до Remove USB и
натиснете бутона MENU-TUNE за
извеждане на съобщение,
уведомяващо ви, че е безопасно да
се извади USB устройството.
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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) dSEEKc 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

Издърпайте и отворете капака,
разположен над приборния панел
на седалката на пътника до водача,
за да свържете iPod устройство с
музикални файлове, които да се
възпроизвеждат от конектора за
USB връзки.
■ 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

Звукоизточници
◆ iPod 1G, 2G и 3G Touch
◆ iPhone 3G и 3GS
■ 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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композитори) са подобни на CD
менюто за CD/MP3 плейърите;
добавена е само позиция Eject
iPod (Изключване на iPod
устройството). Виж всяка позиция
от CD/MP3 относно употребата й.
iPod menu (iPod меню) → Eject iPod
(Изключване на iPod устройството)

функцията 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.

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.
Използване на менюто iPod
От iPod менюто, инструкциите за
Разбъркване на песни/
Повторение/Търсене...
(включително аудиокниги и

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

Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
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
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(2) POWER/VOLUME въртящ се
управляващ бутон
Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да настроите
силата на звука.
Свързване на външен звуков
източник
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

■ Системата Инфотейнмънт
автоматично ще превключи в
режим на външен звуков
източник (AUX), когато се свърже
външно звуково устройство.

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.

112

Телефон

Телефон
Bluetooth® ................................. 112
Хендс-фри телефон ................. 118

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) dSEEKc 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 меню System
Configuration (Системна
конфигурация) → Bluetooth settings
→ Bluetooth → Pair Device (Стиковай
устройство) и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
■ Bluetooth устройствата могат да
бъдат регистриране не само с
помощта на бутона CONFIG, но
също и с помощта на меню Phone
(Телефон) → Bluetooth settings

(Bluetooth настройки) → Bluetooth
→ Add device (Добави
устройство).
■ 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 item (Промяна на Bluetooth
кода).)
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 е
възможно да бъдат използвани
само ако позицията "Always
connect" (Винаги се свързвай) е
разрешена.
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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 меню Settings
(Настройки) → Bluetooth settings →
Bluetooth → Pair Device (Стиковай
устройство) 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 MENUTUNE.
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 съществува проблем след
като Bluetooth устройството е
свързано, използвайте бутона
MENU-TUNE с въртящия се
управляващ бутон, за да
извършите Settings (Настройки)
→ Bluetooth settings (Bluetooth
настройки) → Restore factory
settings (Възстановяване на
фабричните 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
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свържете Bluetooth устройството
отново към системата
Инфотейнмънт.
■ 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.
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Телефон

■ От мобилния телефон или
Bluetooth устройството,
намерете типа Bluetooth
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.

Телефон
Натиснете бутоните dSEEKc, 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
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
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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
■ Декативиран Bluetooth
Проверете дали Bluetooth-ът е
активиран. Bluetooth функцията
може да се използва след
активиране на Bluetooth-а.
■ Bluetooth-ът е зает
Проверете дали няма свързани
Bluetooth устройства. За да
свържете друго устройство,
преди това изключете всички
свързани устройства и след това
опитайте пак.
■ Списъкът с устройства е пълен
Проверете дали има по-малко от
5 регистрирани устройства. Не
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Телефон

могат да бъдат регистриране
повече от 5 устройства.
■ Не е 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
поддържа предаване на
контактите.

предаването на историята на
разговорите се поддържа, но по
начин, който не се поддържа от
системата Инфотейнмънт.

Хендс-фри телефон
Приемане на обаждания

■ Телефонният указател е празен
Това съобщение се появява ако
в мобилния телефон няма
запаметени телефонни номера.
То ще се покаже и ако

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.

Внимание
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.

Внимание

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.

Телефон

■ За да откажете обаждането,
натиснете бутона Mute/Hang up
от дистанционното управление
на волана или натиснете бутона
MENU-TUNE с управляващия
бутона и изберете Decline
(Отказ).

■ Докато говорите е възможно да
блокирате предавания звук като
изберете позиция Mute Mic
(Заглушаване на микрофона) 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/Hang up от
дистанционното управление на
волана или завъртете бутона
MENU-TUNE, за да се придвижите
до Hang up, 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 contacts (контакти) и след

Телефон
това натиснете бутона MENUTUNE или бутона Call (Обаждане),
за да проведете разговор.

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

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.
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Докато разговаряте по телефона,
задръжте бутона Call (Обаждане)
на дистанционното управление на
волана, за да превключите в
режим Private (Частен).

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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Телефон
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 бутона MENU-TUNE,
завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете Phone
book (Телефонен указател) и след
това натиснете бутона MENUTUNE.
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 или Last Name (Име или
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 MENUTUNE, за да видите подробностите
на тази позиция.
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Телефон
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.
С помощта на бутона MENU-TUNE
с управляващия бутон изберете
Phone Menu (Меню телефон) →
Phone book (Телефонен указател)
→ Update (Обновяване) и после
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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Телефон

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 този
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.
Използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон, за да
изберете Phone Menu (Меню
телефон) → Phone book
(Телефонен указател) → Delete all
(Изтриване на всичко) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Телефон
Завъртете управляващия бутон
MENU-TUNE, за да изберете Yes
(Да) или No (Не) и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да изтриете всички контакти или да
отмените.
Меню Phone (Телефон) → Списъци
с разговори

Проверка, използване или
изтриване на контакти.
Използвайте бутона MENU-TUNE с
управляващия бутон, за да
изберете Phone Menu (Меню

телефон) → Call lists (Списъци с
разговори) и 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.
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■ Ако екранът Please wait (Моля
изчакайте) продължи да се
показва твърде дълго след
избора на разговор, проверете
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.
С помощта на бутона MENU-TUNE
с управляващия бутон изберете
Phone Menu (Меню Телефон) →
Bluetooth Settings (Bluetooth
настройки) и 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 & Signal (Звук и
сигнал) и след това настройте
желаните позиции с бутона MENUTUNE.

■ 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
настройките 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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