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Вовед

Вовед
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Инфозабавниот систем Ви пружа
најсовремена инфозабава
во автомобилот.
За брановите должини AM и FM
радиото е опремено со дванаесет
претходни поставки за канали што
се назначуваат автоматски. Згора
на тоа, може да се доделат 36 канали
рачно (зависно од брановата
должина).
Користејkи RDS-TMC, Вие исто така
секогаш ги имате најновите
информации за актуелната
сообраkајна ситуација.
Вградениот аудио плеер kе Ве
забавува со аудио ЦД-а и ЦД-а
со MP3/WMA.
Освен тоа, можете да приклучите
надворешни уреди за чување
податоци (на пр. iPod, MP3 плеер
или USB) или пренослив плеер кон
Инфозабавниот систем како
понатамошни извори на звукот.
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Дигиталниот процесор на звук Ви
дава повеkе претходно поставени
режими на еквилајзерот
за оптимизирање на звукот.
Системот за навигација
со динамично планирање
на маршрутата kе Ве доведе сигурно
до Вашата дестинација и, ако сакате,
автоматски kе ги избегнува застоите
во сообраkајот или другите
сообраkајни проблеми.
Како алтернатива, со Инфозабавниот
систем може да се ракува
и со употреба на контролите
на воланот.
Добро обмислената конструкција
на контролните елементи, јасните
екрани и копчето за повеkе
функции MENU (изборник) Ви
овозможуваат да го контролирате
системот лесно и интуитивно.
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Вовед

Користете ги упатствата
за Инфозабавниот систем

 Можете да добиете брз преглед











на многуте функции
на Инфозабавниот систем заедно
со прегледот на сите контролни
елементи во поглавјето „Преглед”.
Ќе најдете опис на основните
контролни чекори
за Инфозабавниот систем
во поглавјето „Ракување”.
Можете да се снајдете користејkи
го листот со содржина на почетокот
на упатството за ракување
и во поединечните поглавја.
Можете да се снајдете
со посредство на индексот
подреден по азбучен ред.
Ќе најдете детални описи
на функциите на Вашиот
Инфозабавен систем
во поединечните поглавја.
Насоките, како на пример лево,
десно, напред или назад, секогаш
се во однос на насоката
на патувањето.

Важни информации
за содржината на овие
упатства

Зависно од верзијата на моделот,
верзијата според земјата, вградените
специјални опреми и додатоци,
обемот на опременоста на Вашето
возило може да биде поинаков
од описите во овие упатства
за ракување.

Специјални обележувања
Повикувањата
на страниците се обележуваат со 3.
3 значи „видете на страницата”.

Екрани за прикажување
Некои екрани зависат од поставките
на уредот и од опременоста
на возилото, и затоа може
да варираат.

9 Опасност,
9 Предупредување,
Внимание
9 Опасност
Текстовите кои се обележани
со 9 Опасност означуваат можна
опасност по живот.
Непридржувањето кон упатствата
може да предизвика опасност
за животот.

9 Предупредување
Текстовите обележани
со 9 Предупредување означуваат
можни опасности од несреkа
и повреда. Непридржувањето кон
упатствата може да предизвика
повреда.
Внимание
Текстовите обележани со Внимание
означуваат можно оштетување
на возилото. Непридржувањето кон
упатствата може да предизвика
оштетување на возилото.
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Важни инфорамции
за ракувањето
и безбедноста
на сообраkајот
9 Предупредување
Употребата на системот
за навигација не го ослободува
возачот од одговорноста
за правилно и претпазливо
однесување во патниот сообраkај.
Секогаш треба да се придржува
кон поврзаните сообраkајни
прописи.
Инфозабавниот систем треба
да се користи така што возилото
може да се вози секогаш безбедно.
Ако не сте сигурни, запрете
го Вашето возило и ракувајте
со Инфозабавниот систем додека
возилото е во мирување.

9 Предупредување
Вршете внесувања (на пр. адреси)
само кога возилото е во мирување.
Доколку некое упатство
за навигација противречи
на сообраkајните прописи, секогаш
важат сообраkајните прописи.
Во некои предели, еднонасочни
улици и други патишта и влезови
(на пр. пешачки зони) каде што
не смеете да влезете,
не се обележани на мапата.
Во таквите предели
Инфозабавниот систем kе издаде
предупредување кое треба
да се прифати. Тука морате
да обрнете посебно внимание
на еднонасочните улици,
патиштата и влезовите каде што
не смеете да влезете со возилото.

Функција за аларм при
кражба

5

Инфозабавниот систем е опремен
со електронски безбедносен систем
за целта на аларм при кражба.
Затоа Инфозабавниот систем
функционира само во Вашето возило
и е безвреден за крадци.
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Вовед

Преглед
Контролни елементи
1

2

3

4

5

6

копчето.....................................9
Притиснување: вклучување/
исклучување на Инфозабавниот
систем
Вртење: дотерување
на гласноста
Копчиња за станици 1 ..6 .........17
Долго притискање: снимање
на станицата
Кратко притиснување: одбирање
на станицата
DEST (дестинација) ..................34
Внесување за навигација до
дестинацијата
NAV (навигација).......................33
Притиснување еднаш:
Прикажување на картата
Притиснување двапати:
Изборник за навигација
Осмонасочен прекинувач.........40
Навигација: помрднете
го прозорчето на екранот
во погледот за карта
CONFIG (конфигурација)..........13
Системски поставки

7

7 RPT NAV....................................51

d MENU (изборник) копчето ........10

Повторување на последната
порака за навигација
TP ..............................................21
Активирање или деактивирање
на радио сообраkајната услуга
TONE (тон) ................................13
Поставки на тонот
INFO (инфо)
Дополнителни информации
во зависност од ситуацијата
AS ..............................................17
Автоматски нивоа на меморијата
Кратко притиснување: одбирање
список за автоматско
зачувување
Долго притискање: снимање
станица автоматски
BACK (назад).............................10
Изборник: едно ниво назад
Внесување: бришење
на последниот карактер
или целото внесување
FAV ............................................17
Списоци со миленици

Централна контрола
за избирање и навигација
во изборниците
Исфрлување ЦД
Пребарување напред
Радио: пребарување нанапред17
ЦД/MP3/WMA: прескокнување
на песна нанапред....................26
MUTE (стишување)
Активирање/деактивирање
на стишувањето..........................9
ЦД/MP3: Почнување/паузирање
на репродукцијата ....................27
CD/AUX (ЦД/AUX).....................25
Почнување на репродукцијата
на ЦД-то/MP3/WMA
или менување на изворот на звук
BAND (бранова должина) ........16
Активирање на радиото
или менување на брановата
должина
Пребарување наназад
Радио: пребарување наназад .17
ЦД/MP3/WMA: прескокнување
на песна наназад ......................26
Отвор за ЦД
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Контроли на звукот
на воланот

3 Намалување на гласноста
4 Активирање/деактивирање

на стишувањето..........................9

1 SRC (Извор)

Притиснување: одбирање
на извор на звукот
Вртење угоре: следната
претходно наместена радио
станица или следната песна
од ЦД/MP3/WMA
Вртење удолу: претходната
однапред наместена радио
станица или претходната песна
од ЦД/MP3/WMA
2 Зголемување на гласноста
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Вовед

Ракување
Контролни елементи

Со Инфозабавниот систем се ракува
преку функциските копчиња,
копчињата за повеkе функции
и изборниците кои се прикажуваат
на екранот.
Внесувањата се вршат опционално
преку:
 централниот контролен уред
на таблата со инструменти 3 7
 контролите на воланот 3 8

Вклучување или исклучување
на Инфозабавниот систем
Притиснете го копчето . По
вклучувањето на Инфозабавниот
систем последно одбраниот извор
е активен.
Автоматско исклучување
Ако Инфозабавниот систем бил
вклучен со помош на копчето кога
палењето беше исклучено
и возачката врата отворена, тој kе
се исклучи повторно автоматски
за 10 минути по последното
внесување од страна на корисникот.

Местење на гласноста
Свртете го копчето . Актуелната
поставка се покажува на екранот.
Кога kе се вклучи инфозабавниот
систем, последно одбраната гласност
се мести.
Ако е потребно, гласноста
се ограничува на фабрички
наместената најголема гласност при
вклучување.
Следните може да се наместат
посебно:
 гласноста на сообраkајните
соопштенија 3 14
 гласноста на пораките
за навигација 3 51
Гласност со надоместување
според брзината
Кога kе се активира гласноста
со надоместување според брзината
3 14, гласноста се приспособува
автоматски за да се компензира
за бучавата на патот и ветарот
додека возите.

9

Стишување
Притиснете го копчето MUTE
(стишување) за да се префрлат
изворите на звук на стишување.
За откажување на стишувањето
повторно: свртете го копчето
или притиснете го копчето MUTE
(стишување) повторно.

Функциски области
Радио
Притиснете го копчето BAND
(бранова должина) за да се отвори
главниот изборник на радиото
или за да се префрлува помеѓу
различните бранови должини.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да се отвори некој
подизборник со опции за одбирање
станици.
Детален опис на функциите
на радиото 3 16.
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Аудио плеери
Притиснете го копчето CD/AUX (ЦД/
AUX) за да се отвори изборникот CD,
USB, iPod или AUX (ако го има),
или да се менува помеѓу
изборнициве.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да се отвори некој
подизборник со опции за одбирање
песни.
Детален опис на функциите на аудио
плеерот 3 25.

Навигација
Притискајте го копчето NAV двапати
за да се отвори изборникот
за навигација.
Детален опис на функциите
на системот за навигација 3 31.

Ракување со изборниците
MENU (изборник) копче
Копчето MENU (изборник)
е централниот контролен елемент
за изборниците.
Вртење
 За обележување изборна опција

 За местење на нумеричка вредност

Притиснување
 За одбирање или активирање
на обележаната опција
 За потврдување на некоја
наместена вредност
 За вклучување/исклучување
на некоја системска функција

Примери за ракувањето
со изборникот
Одбирање опција

BACK (назад) копче
Притиснете го копчето накратко за:
 излегување од некој изборник,
 враkање од некој подизборник
на следното повисоко ниво
во изборникот,
 бришење на последниот карактер
во низа карактери.
Притискајте го копчето неколку
секунди за бришење на целото
внесување

Свртете го копчето MENU (изборник)
за да го поместите курзорот (=
заднина во боја) на саканата опција.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја одберете
обележаната опција.
Подизборници
Стрелката од десниот раб
на изборникот означува дека по
одбирањето на опцијата kе се отвори
подизборник со понатамошни опции.
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Активирање на поставка

Местење на вредност

Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ја обележите саканата
поставка.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја активирате
поставката.

Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ја измените актуелната
вредност на поставката.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја потврдите
наместената вредност.
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Вклучување или исклучување
на некоја функција

Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ја обележите функцијата која
има да се вклучи или исклучи.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за префрлување помеѓу
поставките On (вклучување) и Off
(исклучување).

CD500_J300-MY10_MK.book Page 12 Thursday, July 9, 2009 2:03 PM

12

Вовед

Внесување низа карактери

Поставки на тонот

Во изборникот за поставки на тонот
својствата на тонот може
да се наместат различно за секоја
бранова должина на радиото и секој
извор на аудио плеерот.

За внесување низа карактери, на пр.
имиња на улици:
Свртете го копчето MENU (изборник)
за да го изберете саканиот карактер.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да го потврдите
одбраниот карактер.
Со помош на копчето BACK (назад)
последниот карактер во низата
карактери може да се избрише. Едно
долго притиснување го брише целото
внесување.

Притиснете го копчето TONE (тон)
за да се отвори изборникот на тонот.

Местење на басовите, средните
тонови и високите тонови

Изберете го Bass (басови), Middle
(средни тонови) или Treble (високи
тонови).
Наместете ја саканата вредност
за одбраната опција.
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Местење на распределбата
на гласноста помеѓу предниот
и задниот дел

Местење на распределбата
на гласноста помеѓу десната
и левата страна

Изберете го Fader (распределба на
звукот).
Наместете ја саканата вредност.

Изберете го Balance (баланс).
Наместете ја саканата вредност.

Местење на поединечни
поставки на „0”
Одберете ја саканата опција
и притискајте го копчето MENU
(изборник) неколку секунди.

Местење на сите поставки
на „0” или „Off (исклучување)”
Притискајте го копчето TONE (тон)
неколку секунди.

13

Оптимизирање на тонот
за стилот на музиката

Одберете го EQ (Еквилајзер).
Прикажаните опции пружаат
оптимизирани претходни поставки
на басовите, средните тонови
и високите тонови за соодветниот
стил на музиката.
Изберете ја саканата опција.

Системски поставки

Разнообразните поставки
и приспособувања за Инфозабавниот
систем може да се извршат во било
кое време.
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Притиснете го копчето CONFIG
(конфигурација) за да се отвори
изборникот на системските поставки.

Поставки на гласноста
Speed dependent volume (гласност
во зависност од брзината)

Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа
Speed dependent volume (гласност
која зависи од брзината).
Гласноста во зависност од брзината
може да се деактивира или степенот
на приспособувањето на гласноста
може да се одбере во прикажаниот
изборник.

Изберете ја саканата опција.
Гласност на сообраkајните
соопштенија (TA)
Гласноста на сообраkајните
соопштенија може да се зголеми
или намали во споредба
со нормалната гласност на звукот.

Одберете го Radio settings
(поставки на радиото), RDS options
(RDS опции) и TA volume (гласност
за TA) едно по друго.
Наместете ја саканата вредност.

Местење на времето
и на датумот

Ако екраните за времето или датумот
мора да се променат:
Изберете го Time & Date (време
и датум).
Опции за местење кои можат
да се избираат:
 Set time (местење на времето):
Го менува времето покажано
на екранот.
 Set date (местење на датумот):
Го менува датумот покажан
на екранот.
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Вовед
 Set time format (местење на

форматот на времето): Го менува
означувањето на часовите помеѓу
12 hours (12 саати) и 24 hours
(24 саати).
 Set date format (местење
на форматот на датумот): Го
менува означувањето на датумот
помеѓу MM/DD/YYYY (мм/дд/гггг)
и DD.MM.YYYY (дд.мм.гггг).
 Display digital clock
(прикажување на дигиталниот
часовник): Го вклучува/исклучува
означувањето на времето
на екранот.
 RDS clock synchronization
(синхронизација на часовникот
со RDS): По вклучувањето на оваа
функција екранот на времето
постојано се ажурира автоматски
преку временскиот сигнал од RDS
канал 3 22. Синхронизацијата
на времето со RDS може да потрае
неколку минути.
Извршете ги саканите поставки.

Одбирање на режимот
на екранот

Изберете го Display settings
(поставки на екранот).
Поставки на екранот, кои
се одбираат:
 Day mode (дневен режим):
Оптимизирање на прикажувањето
за дневни услови.
 Night mode (но″ен режим):
Оптимизирање на прикажувањето
за темница.
 Automatic mode (автоматски
режим): Екранот го менува
режимот кога светлата на возилото
kе се вклучат/исклучат.
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Изберете ја саканата опција.

Менување на јазикот

Во случај да затреба да се смени
јазикот на екраните за изборниците
и на пораките за навигација:
Одберете го Vehicle settings
(поставки на возилото) а потоа
Languages (јазици).
Изберете го саканиот јазик.
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Радио

Ракување

Активирање на радиото

Контролни копчиња
Ракување ...................................
Радио податочен систем ..........

16
22

Најважните копчиња за контрола
на радиото се следниве:
 BAND (бранова должина):
активирање на радиото

, : барање станици
 AS: Списоци за автоматско
зачувување
 FAV: Списоци со миленици
 1 ..6: Копчиња за претходни
поставки
 TP: Радио сообраkајна услуга

Притиснете го копчето BAND
(бранова должина) за да се отвори
главниот изборник на радиото.
Последно пуштената станица kе
се прима.

Одбирање на брановата
должина

Притиснете го копчето BAND
(бранова должина) за префрлување
помеѓу брановите должини AM и FM.
Последно пуштената станица во таа
бранова должина kе се прима.
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Одбирање станица
Автоматско барање на станици
Накратко притиснете го копчето
или . Се врши барање на следната
станица која може да се прими и таа
се пушта автоматски.
Може да се изврши пребарување
за сите станици во актуелната
бранова должина последователно
на овој начин.
Ако радиото не најде станица,
автоматски се префрлува
на почувствително ниво
на пребарувањето. Ако се уште
не најде станица, фреквенцијата
којашто беше активна последниот пат
се мести повторно.
Ако функционалноста на RDS
е активирана, само за станици
со RDS се врши пребарување 3 22,
а ако радио сообраkајната услуга
е активна (TP), само за станици
со радио сообраkајни услуги 3 21.
Ако фреквенцијата на станицата
е позната:
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Притиснете го копчето
или
и држете го притиснато.
Отпуштете го копчето кога саканата
фреквенција речиси kе се достигне
на екранот за фреквенции.
Се врши барање на следната станица
која може да се прими и таа се пушта
автоматски.

Рачно барање на станици
Свртете го копчето MENU (изборник)
и наместете ја фреквенцијата
за оптимален прием на појавувачкиот
екран за фреквенции.

Списоци за автоматско
зачувување (AS)
Станиците кои најдобро можат
да се примат во некоја бранова
должина, може да се побараат
и зачуваат автоматски преку
функцијата за автоматско
зачувување.

Секоја бранова должина има два
списока за автоматско зачувување
(AS 1, AS 2), во секој од коишто може
да се зачуваат 6 станици.
Зачувување станици автоматски
Држете го копчето AS притиснато
додека не се отвори изборникот Auto
Store (автоматско зачувување).
12-те најсилни станици во актуелната
бранова должина kе се зачуваат
на двата списока за автоматско
зачувување.
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За прекинување на постапката
за автоматско зачувување
притиснете го копчето MENU
(изборник).
Зачувување на станици, рачно
Станици може да се зачуваат
и рачно, на списоците за автоматско
зачувување.
Наместете ја станицата која
kе се зачува.
Накратко притиснете го копчето AS
за да се отвори список за автоматско
зачувување или да се префрли
на друг список за автоматско
зачувување.
За снимање на станицата во некоја
позиција во списокот: притискајте
го копчето на поврзаната станица
1 ..6 неколку секунди. На тоа што
станицита се снимила укажува звук.
Рачно зачуваните станици се бришат
при постапката за автоматско
зачувување станици.

Повикување станица
Накратко притиснете го копчето AS
за да се отвори список за автоматско
зачувување или да се префрли
на друг список за автоматско
зачувување.
Накратко притиснете едно
од копчињата за станици 1 ..6 за да
се отвори станицата кај поврзаната
позиција на списокот.

Списоци со миленици (FAV)
Станици од сите бранови должини
може да се зачуваат рачно
на списоците со миленици.

6 станици може да се зачуваат
на секој список со миленици. Бројот
на достапните списоци со миленици
може да се намести 3 „Одредување
на бројот на списоците со миленици”.
Зачувување на станица
Наместете ја станицата која kе
се зачува.
Накратко притиснете го копчето FAV
за да се отвори список со миленици
или да се префрли на друг список
со миленици.
За снимање на станицата во некоја
позиција во списокот: притискајте
го копчето на поврзаната станица
1 ..6 неколку секунди. На тоа што
станицита се снимила укажува звук.
Повикување станица
Накратко притиснете го копчето FAV
за да се отвори список со миленици
или да се префрли на друг список
со миленици.
Накратко притиснете едно
од копчињата за станици 1 ..6 за да
се отвори станицата кај поврзаната
позиција во списокот.
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Одредување на бројот
на достапните списоци
со миленици

Бројот на достапните списоци
со миленици не може да се намести.
Притиснете го копчето CONFIG
(конфигурација).
Одберете Radio settings (поставки
на радиото) а потоа Radio favourites
(омилени радија).
Одберете го саканиот број
на достапните списоци со миленици.

Изборници на брановите
должини

Има алтернативни можности
за избирање станици на располагање
преку изборниците кои
се специфични за бранови должини.
При активен главен изборник
на радиото притиснете
го копчето MENU (изборник)
за да го отворите соодветниот
изборник на брановите должини.

19

Список на милениците

Изберете Favourites list (Список
на милениците).
Сите AM и FM станици снимени
на списоците со миленици
се прикажуваат.
Изберете ја саканата станица.
Симболот ја обележува актуелно
одбраната станица.
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Списоци со станици

Изберете AM или FM station list
(Список со FМ станици).
Сите станици со прием во актуелниот
предел на приемот се прикажуваат.
Ако не се создал однапред список
со станици , Инфозабавниот систем
врши автоматско барање на станици.
Изберете ја саканата станица.
Симболот ја обележува актуелно
одбраната станица.

Ажурирање на списоците
со станици
Ако станиците чувани на список
со станици кои се специфични
за брановата должина веkе не може
да се примат:
Одберете ја наредбата Update
station list (ажурирање на списоците
со станици).
Почнува пребарување на станици.
Штом kе заврши пребарувањето,
се пушта претходно одбраната
станица.
За откажување на барањето станици:
притиснете го копчето MENU
(изборник)
Во брановата должина FM
соодветниот список со категории исто
така се ажурира.
Важни информации за ажурирање
на списоците со станици
Двојниот тјунер во Инфозабавниот
систем постојано ги ажурира
списоците со станици во заднината.
На овој начин е обезбедено дека,
на пр. списоците со станици секогаш
ги содржат станиците коишто може

да се примат во локалниот предел
за време на долго патување по
автопат. Бидејkи автоматското
ажурирање трае извесно време, сите
станици кои може да се примат, може
да не бидат достапни веднаш
на списокот со станици при ненадејна
промена во пределот на приемот.
При такви услови ажурирањето
на списоците со станици може
да се забрза со употреба
на наредбата Update station list
(ажурирање на списоците
со станици).
Списоци со категории
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Бројни RDS станици емитуваат PTY
шифра којашто го определува видот
на емитуваната програма (на пр.
вести). Некои станици ја менуваат
и PTY шифрата зависно
од содржината што моментално
се емитува.
Инфозабавниот систем ги зачувува
тие станици, подредени според видот
на програмата, на соодветниот
список со категории.
За барање вид на програмата
одредена од станицата:
Изберете FM category list (Список
со FM категории).
Се прикажува список на видовите
на програмите кои се достапни
моментално.
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Станиците со радио сообраkајна
услуга се RDS станици 3 22 кои
емитуваат сообраkајни вести.

Вклучување и исклучување
на радио сообраkајната услуга

Одберете го саканиот вид
на програмата.
Се прикажува список на станиците
коишто емитуваат програма
од одбраниот вид.
Изберете ја саканата станица.
Списокот со категории исто така
се ажурира кога kе се ажурира
списокот со станици.
Симболот ја обележува актуелно
одбраната станица.

Радио сообраkајна услуга

(TP = Traffic Programme (сообраkајна
програма))

За вклучување и исклучување
на функцијата за готовност
на сообраkајните соопштенија
на Инфозабавниот систем:
Притиснете го копчето TP.
 Ако е вклучена радио
сообраkајната услуга, [ ]
се означува на екранот со црна
боја (сива ако радио сообраkајната
услуга е исклучена).
 Се примаат само станици со радио
сообраkајна услуга.
 Ако актуелната станица
не е станица со радио сообраkајна
услуга, автоматски почнува
пребарување на следната станица
со радио сообраkајна услуга.
 Ако се пронашла станица со радио
сообраkајна услуга, [TP]
се означува на екранот со црна
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боја. Ако не се наоѓаат станици
со радио сообраkајни услуги,
TP се прикажува со сива боја.
 Сообраkајните соопштенија
се пуштаат со претходно
поставената гласност за TA 3 14.
 Ако е вклучена радио
сообраkајната услуга,
репродукцијата на ЦД/МР3
се прекинува за времетраење
на сообраkајното соопштение.

EON (Enhanced Other Networks
(зголемени други мрежи))
Со EON можете да слушате радио
сообраkајни соопштенија дури ако
станицата којашто сте ја наместиле
не ја емитува својата радио
сообраkајна услуга. Ако е наместена
таква станица, таа се прикажува
со црна боја како што за станици
со радио сообраkајна услуга TP.

Радио податочен
систем

Радио податочниот систем (RDS)
е услуга на FM станиците која
значително го олеснува наоѓањето
на саканата станица и приемот за неа
без грешка.

Слушање само сообраkајни
соопштенија
Вклучете ја радио сообраkајната
услуга и намалете ја гласноста
на Инфозабавниот систем докрај.

Блокирање на сообраkајните
соопштенија
За блокирање на сообраkајното
соопштение, на пр. за време
на репродукција на ЦД/МР3/WMA:
Притиснете го копчето TP
или копчето за повеkе функции.
Сообраkајното соопштение
се прекинува, но радио сообраkајната
услуга останува вклучена.

Станиците со RDS се препознаваат
повеkе по имињата на програмите
отколку фреквенцијата на преносот
(ако RDS е активирано 3 23).
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Конфигурирање на RDS

За отворање на изборникот
за конфигурирање на RDS:
Притиснете го копчето CONFIG
(конфигурација).
Одберете Radio settings (поставки
на радиото) а потоа RDS options
(RDS опции).

Вклучување и исклучување
на RDS
Наместете RDS на On (вклучување)
или Off (исклучување).
Следните предности настапуваат
преку активирањето на RDS:

 На екранот името на програмата

на наместената станица
се појавува наместо нејзината
фреквенција
 Инфозабавниот систем секогаш ја
мести фреквенцијата
на емитувањето со најдобар прием
на наместената станица со помош
на 3 „Regionalization”
(регионализација) на AF
(алтернативна фреквенција).
 Зависно од станицата којашто
се прима Инфозабавниот систем
прикажува радио текст кој може
да содржи, на пример, информации
за актуелната програма.

Вклучување и исклучување
на регионализацијата
(RDS треба да биде активирано
за регионализацијата)
Во извесни времиња некои RDS
станици емитуваат регионално
различни програми на различни
фреквенции.
Наместете Regional (регионално)
на On (вклучување) или Off
(исклучување).
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Се избираат само алтернативни
фреквенции (AF) со исти регионални
програми.
Ако регионализацијата е исклучена,
се избираат алтернативни фреквеции
на станиците без оглед
на регионалните програми.

RDS текст со скролирање
Некои станици со RDS ги користат
редовите за означување на името
на програмата, и да означат
дополнителни информации. За време
на тој процес името на програмата
е скриено.
За блокирање на прикажувањето
на дополнителни информации:
Наместете RDS-text scroll freeze
(запирање на скролирањето на
RDS-текстот) на On (вклучување).

Радио текст
Ако RDS и приемот на RDS станица
се активирани, информациите
за програмата која моментално може
да се прими, и за музичката нумера
која се пушта во моментов
се прикажуваат под името
на програмата.
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За покажување или криење
на информацијата:
Наместете го Radio text (радио
текст) на On (вклучување) или Off
(исклучување).

Гласност за TA
Гласноста на сообраkајните
соопштенија (TA) може да се намести
однапред 3 13.
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Аудио плеери

Аудио плеери
ЦД плеер....................................
Приклучување на надворешни
уреди .......................................

ЦД плеер

Аудио плеерот на Инфозабавниот
систем може да репродуцира аудио
ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA.
25
28

Важни информации за аудио
ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA
Внимание
Не ставајте при никакви услови
ДВД-а, единечни ЦД-а со пречник
од 8 см или ЦД-а со посебен облик
во аудио плеерот.
Не смее да има налепници
на ЦД-ата. Тие дискови може
да се заглават во единицата за ЦД
или да ја оштетат единицата
сериозно. Тогаш неопходна kе биде
скапа замена на уредот.
 Аудио ЦД-а со заштита

од прекопирање кои
не се во согласност со стандардот
за аудио ЦД-а може да не
се репродуцираат правилно
или воопшто да не
се репродуцираат.

25

 Самозапишаните ЦД-а

за запишување (CD-R) или ЦД-а
за повеkекратно запишување
(CD-RW) се поранливи во поглед
на неправилното ракување
од однапред запишаните ЦД-а.
Правилното ракување треба
да се обезбеди, особено во случај
на ЦД-а за запишување (CD-R)
и ЦД-а за повеkекратно
запишување (CD-RW); видете
подолу.
 Самозапишаните ЦД-а
за запишување, и ЦД-а
за повеkекратно запишување може
да не се репродуцираат правилно
или воопшто да не
се репродуцираат.
 На ЦД-ата со мешан режим
(комбинации на звук и податоци,
на пр. МР3) само аудио записите
kе се приметат и репродуцираат.
 Гледајте да не оставате
отпечатоци од прстите кога
менувате ЦД-а.
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Аудио плеери

 Вратете ги ЦД-ата во нивните

обвивки веднаш откако kе ги
извадите од аудио плеерот за да
се заштитат од оштетувања
и валканост.
 Валканоста и течностите на ЦД-ата
може да ја загадат леkата на аудио
плеерот внатре во уредот и да
предизвикаат дефекти.
 Заштитувајте ги ЦД-ата од топлина
и директна сончева светлина.
 Следните ограничувања важат
за податоците зачувани на ЦД
со MP3/WMA:
Максимална длабочина
на структурата на папката на едно
ЦД/ДВД со MP3/WMA: 11 нивоа.
Максимален број на песните
коишто може да се зачуваат
на едно ЦД/ДВД со MP3/WMA:
1000.
WMA дадотеки со дигитално
ракување со правата (Digital Rights
Management) (DRM) од онлајн
музички продавници не може
да се репродуцираат.

WMA датотеки може
да се репродуцираат безбедно
само ако тие беа создадени
со верзијата 8 или понова
на Windows Media Player.
Применливи проширувања
на списоците со репродукции:
.m3u, .pls
Внесувањата на списокот
со репродукции треба да бидат
во обликот на споените патеки.
 Ова поглавје се занимава само
со репродуцирањето на датотеки
во MP3 бидејkи ракувањето
со датотеките во MP3 и во WMA
е исто. Кога е ставено ЦД
со датотеки во WMA формат,
се прикажуваат изборници
поврзани со MP3.

Контролни копчиња

Најважните копчиња за контрола
на ЦД плеерот се следниве:
 CD/AUX (ЦД/AUX): изберете аудио
плеер

, : изберете песна; брзо
намотување напред/назад во една
песна



: паузирање/одново почнување
на репродукцијата
 : исфрлување на ЦД

Репродукција на ЦД и MP3

Притиснете го ЦД-то со страната
со натписот нагоре во отворот
за ЦД додека не се вовлече.
Репродукцијата на ЦД-то почнува
автоматски и изборникот Audio CD
(аудио ЦД) или Audio MP3 (аудио
MP3) се прикажува.
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Ако веkе има ЦД во уредот, но
изборникот Audio CD (аудио ЦД)
или Audio MP3 (аудио MP3)
не е активен:
Притиснете го копчето CD/AUX (ЦД/
AUX).
Изборникот Audio CD (аудио ЦД)
или Audio MP3 (аудио MP3)
се отвора и почнува репродукцијата
на ЦД-то.
Зависно од податоците зачувани
на аудио ЦД-то или ЦД-то со MP3,
на екранот kе се покажат различни
информации за ЦД-то и актуелната
музичка нумера.
Ако изборникот Audio CD (аудио ЦД)
или Audio MP3 (аудио MP3)
не се појави по притиснувањето
на копчето CD/AUX (ЦД/AUX) ,
се уште има ЦД за навигација
во отворот за ЦД. Притиснете
го копчето за да се извади ЦД-то
за навигација.

Паузирање на репродукцијата
Притиснете го копчето

.

За одново почнување
со репродукцијата притиснете
го копчето
повторно.

27

При репродукција на MP3

Непосредно одбирање
на песна
При репродукција на ЦД

 Свртете го копчето MENU

 Свртете го копчето MENU

(изборник) или
 Притиснете го копчето MENU

(изборник) и потоа изберете
Tracks list (список на песните)
за да се прикаже список на сите
песни на ЦД-то.
Изберете ја саканата песна.

(изборник) за да се прикаже
список на сите песни на ЦД-то или
 Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа Folders (папки)
или Playlists (листа на песни) (ако
е достапна) и одберете ја саканата
папка или список со репродукции.
Изберете ја саканата песна.

Прескокнување на песната
напред или назад
Накратко притиснете го копчето
или еднаш или повеkе пати.
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Аудио плеери

Пребарување песни напред
или назад
Накратко притиснете го копчето
или
и потоа притиснете
го копчето
или
повторно
и држете го притиснато додека
не се прикаже саканата песна.

Репродуцирање на песни по
произволен редослед
Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа наместете
Shuffle songs (RDM) (мешање песни
(случајно)) на On (вклучување).
RDM се деактивира ако се одбере
Folders (папки) или Tracks list
(список на песните) .

Брзо вртење напред или назад
Притиснете го копчето
или
и држете го за вртење напред
или вртење назад на актуелната
песна.

Вадење ЦД

Притиснете го копчето .
ЦД-то се турка нанадвор од процепот
за ЦД.
Ако ЦД-то не се извади
по исфрлувањето, истото автоматски
kе се повлече повторно назад
по неколку секунди.

Приклучување
на надворешни уреди

Под капакот на средишната конзола
има AUX приклучок и USB приклучок
за приклучување надворешни извори
на звукот.
Приклучоците секогаш треба
да се чуваат чисти и суви.

Дополнителен приклучок

Возможно е, на пример,
да се приклучи кон AUX влезот 1
пренослив ЦД плеер со џек
приклучник од 3,5 мм.
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Ракување со извор на звукот

Со изворот на звук кој е приклучен
кон AUX приклучокот може
да се ракува само преку контролните
елементи на изворот на звук.

USB приклучок

Кон USB приклучокот може
да се приклучи MP3 плеер или USB
единица 2.

Важни информации
 Приклучените MP3 плеери и USB

единици треба да ја исполнат
спецификацијата за Класата

29

за масовно чување со USB (USB
Mass Storage Class specification)
(USB MSC).
 Се поддржуваат само MP3 плеери
и USB единици со секторска
големина од 512 бајти во системот
FAT за датотеки.
 Единиците со тврд диск (HDD)
не се поддржуваат.
 Најголемата должина на USB
единицата е 70 мм. Подолги уреди
би се оштетиле при преклопување
на потпирачот за рака надолу.

Со изворите на податоци приклучени
преку USB се ракува со употреба
на Инфозабавниот систем;
ракувањето е исто како за аудио ЦД
со MP3 3 26.

Ракување со USB извор
на податоци

 iPod nano

Приклучување и ракување
со iPod

Не може да се приклучи iPod кон
Инфозабавниот систем. Контролите
и изборниците на Инфозабавниот
систем тогаш се користат
за ракувањето.

Поддржаните iPod модели
(1-ва/2-ра/3-та/4-та генерација)
 iPod со видео

(5-та/5.5-та генерација)
 iPod classic

(6-та генерација)
 iPod touch
(1-ва/2-ра генерација)
Може да има проблеми
со ракувањето и функционирањето
во следниве ситуации:
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Аудио плеери

 Кога се приклучува iPod на којшто

Ракување со iPod

Функции на iPod-от

Со iPod-от приклучен преку USB
се ракува со употреба
на Инфозабавниот систем;
ракувањето претежно е исто како
за аудио ЦД со MP3 3 26.
Во следниот дел само тие аспекти
на ракувањето со iPod-от се опишани
коишто се различни/дополнителни.

Зависно од зачуваните податоци, има
разни опции за избирање
и репродуцирање на записи.
Притиснете го копчето за повеkе
функции и потоа одберете Search
(пребарување) за да се прикажат
достапните опции.
Процесот на пребарувањето
на уредот може да потрае
повеkе минути. За тоа време
последно пуштената радио станица
kе се прима.

е инсталирана понова верзија
на фирмверот од таа што
е поддржана од Инфозабавниот
систем.
 Кога се приклучува iPod на којшто
е инсталиран фирмвер од други
снабдувачи (на пр. Rockbox).

Приклучување iPod

Приклучете го USB кабелот
на iPod-от кон USB приклучокот 2.
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Навигација
Вовед .........................................
Ракување ...................................
Преглед на симболите..............

Вовед

31
33
54

Системот за навигација доверливо kе
Ве доведе до Вашата дестинација без
да треба да гледате на карти, дури
ако воопшто немате никакво
познавање на местото.
Актуелната ситуација на сообраkајот
се зема во предвид при
пресметувањето на маршрутата ако
се користи динамичното водење низ
маршрутата. За таа цел
Инфозабавниот систем прима
сообраkајни соопштенија
во актуелната област на приемот
преку RDS-TMC.
Меѓутоа, системот за навигација
не може да ги земе во обѕир
сообраkајните случки, сообраkајните
прописи изменети без претходна
најава и опасностите или проблемите
кои се појавуваат ненадејно
(на пр. работи на коловозот).

31

Внимание
Употребата на системот
за навигација не го ослободува
возачот од одговорноста
за правилно и будно однесување
во патниот сообраkај. Секогаш
треба да се придржува кон
поврзаните сообраkајни прописи.
Доколку некое упатство
за навигација противречи
на сообраkајните прописи, секогаш
важат сообраkајните прописи.

Важни информации
за функционирањето
на системот за навигација.

Положбата и движењето на возилото
се приметуваат со употребата
на сензори од страна на системот
за навигација. Поминатото
растојание го одредува жиросензор
врз основа на сигналот
од брзиномерот на возилото
и движењата со вртење во свиоци.
Положбата се одредува со употреба
на GPS сателитите ((Global
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Навигација

Positioning System) (систем
за глобално одредување
на положбата)).
Со споредување на сигналите
од сензорот со дигиталните карти
на ЦД-то за навигација, возможно
е да се одреди положбата со точност
од околу 10 м.
Системот kе работи и при слаб
GPS прием, меѓутоа точноста
на одредувањето на положбата kе
се намали, резултирајkи со неточни
пораки за положбата.
По внесувањето на адреса
од дестинацијата или на точки
од интерес (најблиска бензинска
пумпа, хотел, итн.) маршрутата
се пресметува од актуелното место
до избраната дестинација.
Водењето низ маршрутата
се остварува со звучен аутпут
и стрелка, како и со помошта
на екран со мапа во повеkе бои
или со комбинација на два екрана.

TMC систем за сообраkајни
информации и динамично
водење низ маршрутата.
TMC системот за сообраkајни
информации ги прима сите актуелни
сообраkајни информации од TMC
радио станици. Ако динамичното
водење низ маршрутата е активно,
тие информации се вклучуваат
во пресметувањето на целата
маршрута. За време на овој процес,
се планира таква маршрута која ги
избегнува сообраkајните проблеми
поврзани со претходно избраните
критериуми 3 52.
Ако има некој сообраkаен проблем
за време на активното водење низ
маршрутата, зависно од претходната
поставка се појавува порака што
се однесува до тоа дали треба
да се измени маршрутата.
TMC сообраkајните информации
се прикажуваат на екранот за водење
низ маршрутата како симболи
или како детален текст на изборникот
TMC messages (TMC пораки).

За да може да се користат TMC
сообраkајните информации, системот
треба да прима TMC станици
во соодветниот регион.
Динамичното водење низ
маршрутата работи само ако
сообраkајните информации
се примаат преку TMC системот
за сообраkајни информации.
Функцијата за динамично водење низ
маршрутата може да се деактивира
3 44.

Важни информации
за материјалот на мапата
на ЦД-то
Целиот материјал на мапата
е премногу обемен за да се стави
во меморијата на системот.
За меѓународна навигација вметнете
го ЦД-то за навигација или ставете ги
соодветните податоци за регионите
во меморијата на системот. Мрежата
на главните патишта во Европа
се вчитува автоматски. Може да биде
неопходно да се избрише друг
материјал на мапата во меморијата
на системот.
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Штом претпочитаниот материјал
на мапата се вчитал, ЦД-то може
да се извади за да може
да се користи единицата
за репродуцирање музика.
Map data add / remove (Додавање /
вадење податоци на мапата) 3 52.

Важни информации
за користење
на изборниците

Најважните компоненти
за ракувањето со изборниците
и навигацијата се копчето MENU
(изборник) , осмонасочниот
прекинувач и копчињата NAV
(навигација), DEST (дестинација),
BACK (назад).
 Свртете го MENU (изборник)
копчето: извршете избор
на изборникот. Изборот
се обележува со боја. Сменете
го размерот за прикажување
на мапата.
 Сите достапни опции
се прикажуваат со боја; тие опции
коишто не се достапни
се прескокнуваат.

 Притиснете го MENU (изборник)









копчето: прифатете
го обележаниот избор, сменете
се за друг изборник
или активирајте некоја функција.
Притиснете го NAV (навигација)
копчето: главен изборник
за навигација, сите функции
на навигацијата се одбираат
од тука.
Притиснете го DEST
(дестинација) копчето: главен
изборник за внесување
на дестинацијата. Сите опции
за внесување на дестинацијата
се одбираат од тука.
Притиснете го BACK (назад)
копчето: излегување од некој
изборник или скокнување едно
ниво назад во изборниците.
Притиснете го осмонасочниот
прекинувач: мрдање на екранот
на мапата. За да ја изберете
дестинацијата, притиснете
во соодветната насока за да
се наместат кросвајерите над
некоја дестинација на мапата.
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Ракување
Почнување на навигацијата

Притиснете го копчето за да
се вклучи уредот.
Притиснете го копчето NAV
(навигација).
Секој пат кога уредот kе се вклучи,
се појавуваат безбедносни
информации за употребата
на системот за навигација.
Прифатете ги информациите
со притиснување на копчето MENU
(изборник).
Мапата на актуелното место
се појавува на екранот.
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Внесување дестинација

Притиснете го копчето DEST
(дестинација); следните опции
се достапни на изборникот Enter
destination (внесување
дестинација):
 Enter address (внесување
адреса): непосредно внесување
на адреса на дестинацијата
со државата, градот, улицата
и куkниот број 3 34.
 Address book (адресар):
отворање на адреса која е веkе
внесена во адресарот 3 35.

 Last destinations (последните

дестинации): одбирање од список
на неодамна одбраните
дестинации 3 36.
 Points of Interest (точки од
интерес): одбирање од список
на точки од интерес (ресторани,
хотели, бензински пумпи, итн.)
близу до актуелната положба,
дестинацијата, други места
или одбирање од картата, како
и пребарување по име 3 36.
 Select from map (одбирање
од мапата): избирање
на дестинација со употреба
на кросвајерите непосредно
од картата 3 40.
 Latitude / Longitude (географска
ширина / должина): избор
на дестинација со употребата
на географски координати 3 41.

Внесување на адреса
Притиснете го копчетоDEST
(дестинација) и потоа одберете
го Enter address (внесување
адреса).

Непосредно внесување на некоја
адреса со употреба на функцијата
за букви:
Изберете ја категоријата Country
(држава). Обележете ја саканата
држава на списокот и прифатете ја.
Изберете ја категоријата City (град).
Користејkи го копчето MENU
(изборник), последователно
обележувајте ги и прифаkајте ги
буквите за саканиот град. За време
на овој процес системот автоматски
kе додаде букви ако нема друг избор.
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Следните симболи може
да се изберат во долниот ред.
Симболите значат:
Z Списоци со специјални
карактери се појавуваат
во долниот ред.
< > Се обележува претходната /
следната буква.
Избришете го последниот
карактер.
Aa Голема, мала буква.
Функција за набројување штом се внеле две букви, сите
достапни имиња со тие букви
се прикажуваат. Колку повеkе
букви kе се внесат, толку
пократок kе биде списокот.
OK Завршете го внесувањето
или прифатете го терминот
од пребарувањето.
Сите внесени букви и карактери
се бришат од соодветниот ред
со долго притискање
на копчето BACK (назад).

Повторете го процесот за „Street
name (име на улицата)” и „No.:
(бр.:)” или „Junction (раскрсница) ”
категориите.
По комплетно внесување на адресата
Start navigation (почнување
на навигацијата) 3 42 или Store
(зачувување).

Адресар
Додавање и снимање адреса
во адресарот
Притиснете го копчето DEST
(дестинација) и потоа одберете
го Enter address (внесување
адреса).
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Внесувајте адреси како што
е опишано во Непосредно
внесување адреса.
Со одбирање Store (зачувување)
адресата се снима во адресарот.
Системот ја користи адресата
на дестинацијата како стандардното
име. Во Edit name (уредување на
име) дестинацијата може да се сними
со конкретно име, со употреба
на функцијата за букви.
Најмногу 100 дестинации може
да се снимат во адресарот.
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Одбирање на адреса од адресарот

Притиснете го копчето DEST
(дестинација) и потоа одберете
го Address book (адресар).
Одберете го саканото име
на адресата од списокот и прифатете
го; адресата се препишува
во водењето низ маршрутата.
Start navigation (почнување
на навигацијата) 3 42 или Edit name
(уредување на име) или Delete
(бришење) име од списокот.

Одбирање претходна
дестинација

Притиснете го копчето DEST
(дестинација) и потоа одберете
го Last destinations (последните
дестинации).
Се прикажува список на неодамна
внесените дестинации
Одберете ја саканата дестинација
од списокот и прифатете го; адресата
се препишува во водењето низ
маршрутата.
Start navigation (почнување
на навигацијата) 3 42 или Store
(зачувување).

Одбирање точка од интерес

Притиснете го копчето DEST
(дестинација) и потоа одберете
го Points of Interest (точки од
интерес).
Се појавува список со следните
подизборници на коишто точките
од интерес се наброени според
категориите (на пр. автомобил,
слободно време, ресторани).
Vicinity current position (близина
на моменталната положба)
Прикажување на точките од интерес
околу поврзаната положба.
На пример, барате ресторан.
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Изберете ја категоријата Restaurant
(ресторан).
Се појавува прозорче
за пребарување со понатамошни
критериуми за ресторани. Извршете
избор и прецизирајте ги
критериумите на пребарувањето.
Вратете се на прозорчето
за пребарување користејkи
го копчето BACK (назад). Бројот
на рестораните може да се намали
со одбирање на критериумите.
Прифатете го Start search
(почнување на пребарувањето).
Се појавува список на сите ресторани
кои ги исполнуваат критериумите
во пределот со информации
за растојанието.
По одбирањето ресторан прозорчето
за водење низ маршрутата
се појавува со следните опции:

 Extras (дополнително): ако

се достапни, телефонскиот број
и адресата на одбраниот ресторан
се прикажуваат.
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 Store (зачувување): дестинацијата

се снима во адресарот.
 Start navigation (почнување
на навигацијата): одбраната точка
од интерес се препишува
во навигацијата.
Долж автопат
Прикажување на точките од интерес
поврзани со автопатот (на пр.
бензински пумпи или бензински
станици со придружни услуги) долж
маршрутата. Функционира само кога
моментално возите по автопат.
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Одберете ја саканата категорија
и потоа името на точката од интерес
којашто ја барате 3 пример во „Околу
дестинацијата”.
Around destination (околу
дестинацијата)
Прикажување на точките од интерес
околу дестинацијата. На пример,
барате бензинска пумпа.

Изберете ја категоријата Automotive
(автомобилско).
Прифатете го Automotive
(автомобилско) а потоа Petrol
station (бензинска пумпа).

Изборникот Petrol station (бензинска
пумпа) се прикажува кој овозможува
понатамошно прецизирање
на пребарувањето за бензинска
пумпа.
По избор на Brand or chain name
(име на марка или синџир)
се прикажува список со сите
достапни марки на бензински пумпи
во пределот.
Бројот на бензинските пумпи исто
така може да се намали
со обележување на барем една
марка на бензински пумпи. По
изборот вратете се на изборникот
за пребарување бензинска пумпа
користејkи го копчето BACK (назад).
По изборот на Fuel type (вид
на горивото) се прикажува список
со сите видови на горива достапни
(покрај бензинот) на бензинските
пумпи во пределот.
Бројот на бензинските пумпи исто
така може да се намали
со обележување на барем еден вид
на гориво. По изборот вратете

се на изборникот за пребарување
бензинска пумпа користејkи
го копчето BACK (назад).
Изберете го Start search
(почнување на пребарувањето).
Список на сите бензински пумпи кои
ги исполнуваат избраните
критериуми се прикажува
со информации за растојанието
и за насоката која треба да се следи.

Одберете ја саканата бензинска
пумпа.
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Around other cities (околу други
градови)
Прикажување на точки од интерес
околу било кој предел. На пример,
барате трговски центар.

По одбирањето бензинска пумпа
прозорчето за водење низ
маршрутата се појавува со следните
опции:
 Extras (дополнително): ако
се достапни, телефонскиот број
и адресата на бензинската пумпа
се прикажуваат.
 Store (зачувување): дестинацијата
се снима во адресарот.
 Start navigation (почнување
на навигацијата): одбраната точка
од интерес се препишува
во навигацијата.

Одберете ја саканата држава
од списокот на државите.
Внесете го местото користејkи ја
функцијата за букви 3 34. Прифатете
го изборот.
Изберете ја категоријата Shopping
(пазарење).
По прифаkањето одберете
го Shopping centres (трговски
центри).
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По прифаkањето на Start search
(почнување на пребарувањето),
се појавува список на трговските
центри околу одбраното место
со информација за растојанието.
По одбирањето на трговски центар
прозорчето за водење низ
маршрутата се појавува со следните
опции:
 Extras (дополнително):
се прикажува адресата
на трговскиот центар.
 Store (зачувување): дестинацијата
се снима во адресарот со употреба
на некое име.
 Start navigation (почнување
на навигацијата): одбраната точка
од интерес се препишува
во навигацијата.
Select from map (одбирање
од мапата)
Користејkи го осмонасочниот
прекинувач, наместете ги
вкрстосувачките водови врз некоја
точка од интерес на мапата.
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може да се прикажат со одбирање
на функцијата за набројување
во квадратот за внесување. Изборот
од пребарувањето може
да се намали со внесување букви
првин. Колку повеkе букви kе
се внесат, толку пократок kе биде
списокот.

 Store (зачувување): дестинацијата

се снима во адресарот; прифатете
го стандардното име или внесете
име користејkи ја функцијата
за букви.
 Start navigation (почнување
на навигацијата): одбраната точка
од интерес се препишува
во навигацијата.

Одберете дестинација
од мапата
Притиснете го копчето DEST
(дестинација) и потоа одберете
го Select from map (одбирање
од мапата).
Користејkи го осмонасочниот
прекинувач, наместете ги
вкрстосувачките водови врз некоја
дестинација на мапата.

Размерот на мапата може
да се измени со вртење
на копчето MENU (изборник).
По одбирањето на дестинација Start
navigation (почнување
на навигацијата) 3 42 или Store
(зачувување) 3 35.
Search by name (барање според
името)
Одберете ја државата и внесете
го името на точка од интерес
користејkи ја функцијата за букви
3 34. Се појавува список кога
внесувањето е недвомислено. Како
алтернатива, сите термини за имиња

По одбирањето на дестинација
прозорчето за водење низ
маршрутата се појавува со следните
опции:
 Extras (дополнително): ако
се достапни, телефонскиот број
и адресата на дестинацијата
се прикажуваат.
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Избирање на дестинација преку
географски координати

Изменете го размерот на мапата
со вртење на копчето MENU
(изборник).
По одбирањето на дестинација Start
navigation (почнување
на навигацијата) 3 42 или Store
(зачувување) 3 35.

Притиснете го копчето DEST
(дестинација) и потоа одберете
го Latitude / Longitude (географска
ширина / должина).
Изберете го Latitude (географска
ширина).
Свртете го копчето MENU (изборник)
за одбирање на N или S (северно
или јужно од екваторот).
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да го потврдите
изборот.
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Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ги внесете саканите степени
на географската ширина.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да го потврдите
внесувањето.
Внесете ги саканите вредности
за минути и секунди на географската
ширина.
Изберете го Longitude (географска
должина).
Свртете го копчето MENU (изборник)
за одбирање на W или E (западно
или источно од почетниот меридијан
во Гринич).
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да го потврдите
внесувањето.
Внесете ги и потврдете ги саканите
вредности за степени, минути
и секунди на географската должина.
Изберете го Done (сторено).
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) 3 42
или Store (зачувување) 3 35.
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Предупредување за ниско ниво
на горивото

Изберете ја саканата бензинска
пумпа и потоа Start navigation
(почнување на навигацијата) 3 42.

Кога нивото на горивото
во резервоарот на возилото е ниско,
се прикажува предупредувачка
порака.

За почнување на пребарување
на бензински пумпи околу актуелната
местоположба на возилото: одберете
го Petrol station (бензинска пумпа).

Водење низ маршрутата

По одбирањето на дестинацијата
следните опции се достапни
на изборникот Enter address
(внесување адреса):

Се прикажува список со сите најдени
бензински пумпи.
Под тој список се покажува
информација за актуелно избраната
бензинска пумпа: растојание до
бензинската пумпа, достапни видови
на гориво (покрај бензинот).
Скратеници/симболи употребени
за видовите на горива:
 CNG: Compressed natural gas
(компримиран природен гас)
 LPG: Liquefied petroleum gas (течен
нафтен гас)
 Бензинска пумпа (симбол): Дизел

 Store (зачувување): внесената

дестинација се снима во адресарот
со внесување на име.
 Delete (бришење): Од адресарот
се брише одбраната дестинација.
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 Start navigation (почнување

на навигацијата): водењето низ
маршрутата до внесената
дестинација почнува.

Функции за активно водење
низ маршрутата

 TMC messages (TMC пораки)
 Navigation options (Опции

за навигација)
 Route information (Информации
за маршрутата)
 Route blocking (Блокирање
на маршрутата)

Престанување
со навигацијата

Активното водење низ маршрутата
престанува. Се појавува изборникот
Navigation (навигација).

Притиснете го копчето NAV
(навигација) и потоа притиснете
го копчето MENU (изборник).
Со активното водење низ маршрутата
следните опции се достапни кога
копчето MENU (изборник) kе
се притисне:
 Stop navigation (Престанување
со навигацијата)

TMC пораки (сообраkајни
вести)
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Возачот може да добие информации
за актуелната сообраkајна ситуација
и од маршрутата по којашто се вози,
и од сите маршрути користејkи
го приемот за TMC сообраkајни
информации.
TMC сообраkајните информации
се прикажуваат како симболи
на екранот за водење низ
маршрутата или на изборникот TMC
messages (TMC пораки) како
детална порака во текст 3 44.
Примените сообраkајни информации
се користат како основа
за динамичното водење низ
маршрутата 3 50. Маршрутата
се одбира со одбегнување
на сообраkајните проблеми врз
основа на претходно поставените
критериуми 3 44.
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Прикажување на детални
сообраkајни информации како
порака во текст

Се појавуваат детални информации
по прифаkањето на сообраkајна
порака. За излегување притиснете
го копчето BACK (назад).

Опции за навигација

Следните опции со понатамошни
подизборници се достапни:

Критериуми за маршрутата

За да може да се користат TMC
сообраkајните информации, системот
треба да прима TMC станици
во соодветниот регион.
Динамичното водење низ
маршрутата работи само ако
сообраkајните информации
се примаат преку TMC системот
за сообраkајни информации.

Притиснете го копчето NAV
(навигација) и потоа одберете
го TMC messages (TMC пораки).
Се прикажува список на сите примени
TMC сообраkајни информации.
Зависно од одбраните критериуми
за филтрирање 3 52, или сите
сообраkајни пораки или само оние
долж одбраната маршрута
се прикажуваат.

Планирањето на маршрутата може
да се одреди со следните
критериуми:
 Fastest (Најбрза)
 Shortest (Најкратка)
 Economic (Економична)
 Avoid freeways (Одбегнување
на автопатишта)
 Avoid toll roads (Одбегнување
на патишта со патарина)
 Avoid tunnels (Одбегнување
на тунели)
 Avoid ferries (Одбегнување
на траекти)
 Динамично водење низ
маршрутата
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Обележете го изборот и прифатете
го. Функцијата се активира
или деактивира со притиснување
на Dynamic guidance (динамично
водење) повторно (се појавува
штиклирање во редот на изборникот).

При активирано динамично водење
низ маршрутата, маршрутата може
да се пресмета повторно автоматски
ако има сообраkајни проблеми,
или дури тогаш откако kе се прифати
промпт, која опција и да се одбере.
Dynamic guidance (динамично
водење) 3 50.
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Екран за водење низ
маршрутата
Следните опции се достапни
за екранот за водење низ
маршрутата:
 Map (мапа): водењето низ
маршрутата се прикажува
на картата.
 Arrow / Map (стрелка / мапа):
водењето низ маршрутата
се прикажува на картата, стрелки
за навигација исто така
се појавуваат.
 Arrow (стрелка): водењето низ
маршрутата се прикажува само
со стрелки за навигација.

Користејkи ја опцијата Popup
information (појавувачка
информација), можете да одберете
дали да се прикажат информации
за водењето низ маршрутата
од навигацијата во појавувачки
прозорчиња во други работни режими
(на пр. радио). Информацијата
се крие по одредено време
или со притиснување
на копчето BACK (назад).
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Опции за мапата

Во User defined (одредено од
корисникот) можете да го одредите
видот на точките од интерес кои kе
се прикажат, на пр.: ресторан,
хотел,
јавни места,
итн.
Обележете го изборот користејkи
го копчето MENU (изборник)
и прифатете го.

Време на пристигнувањето/
време на возењето

Map mode (Режим на мапата)
Одбирање помеѓу ориентираности
во насоката на патувањето (север
горе/напред горе) на екранот
на мапата.
Обележете го изборот користејkи
го копчето MENU (изборник)
и прифатете го.
Show POIs on map (Покажување на
POI-а на мапата)
Одберете дали и кои точки
од интерес да се прикажат
на мапата.

По одбирањето на опцијата
 Indication estimated driving time
(означување на проценетото време
на возењето)
или
 Indication estimated arrival time
(означување на проценетото време
на пристигнувањето)
соодветното време се покажува
во горниот ред на екранот за водење
низ маршрутата.

Информации за маршрутата
Може да се дојде до следните
информации на избрникот Route
information (Информации
за маршрутата):
 Route list (список на маршрутите)
 Current position information
(информација за моменталната
положба)
 Destination information
(информација за дестинацијата)
 Overview current route (преглед на
актуелната маршрута)
Route list (список на маршрутите)
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Сите патишта на пресметаната
маршрута се даваат со поврзаните
растојанија.
Current position information
(информација за моменталната
положба)
Следните информации
за моменталната положба
се прикажуваат:
 Место
 Име на улицата
 Географска должина
 Географска ширина
 Прикажување на мапата

Фактичката положба може
да се препише во адресарот
со употреба на Store (зачувување).
За таа цел, назначете име користејkи
ја функцијата за букви 3 34.
Destination information
(информација за дестинацијата)
Следните информации
за дестинацијата се прикажуваат:
 Место
 Име на улицата
 Географска должина
 Географска ширина
 Прикажување на мапата
Екранот kе биде поинаков ако
се одбере Points of Interest (точки
од интерес) или Destination from
Map (дестинација од мапата).
Дестинацијата се препишува
во адресарот со употреба на Store
(зачувување). За таа цел, назначете
име користејkи ја функцијата за букви
3 34.
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Overview current route (преглед на
актуелната маршрута)
Следните информации за актуелната
маршрута се прикажуваат:

 Положба
 Дестинација
 Време на пристигнувањето
 Растојание
 Прикажување на мапата

Блокирање на маршрутата

Следните опции се достапни за рачно
исклучување извесни предели/
делови на маршрутата од водењето
низ маршрутата:

CD500_J300-MY10_MK.book Page 48 Thursday, July 9, 2009 2:03 PM

48

Навигација
положба до поставеното
растојание може да се исклучи
од водењето низ маршрутата.
По прифаkањето, маршрутата
повторно се пресметува
со засметување на исклучените
предели/делови на маршрутата.
Внесеното блокирање на маршрутата
останува активно додека
не се изврши нова пресметка
на маршрутата.

 Route list (список на

маршрутите): на списокот
на имињата на улиците
на маршрутата, може
да се исклучат улици или предели
од водењето низ маршрутата
со обележување на истите. Тие
предели се прикажуваат
прешкртани. Излезете
од изборникот со притиснување
на копчето BACK (назад).
 By distance (според
растојанието): со поставување
на растојание, делницата
на маршрутата од моменталната

Функции при неактивно
водење низ маршрутата

За разлика од прикажувањата при
активно водење низ маршрутата, при
неактивно водење низ маршрутата
следните опции се достапни:

Почнување на навигацијата
Притиснете го копчето NAV
(навигација) и потоа одберете
го Start navigation (почнување
на навигацијата).
Се појавува изборникот Enter
address (внесување адреса), опис
3 34.

Current position information
(информација за моменталната
положба)
Следните информации
за моменталната положба
се прикажуваат:
 Место
 Име на улицата
 Географска должина
 Географска ширина
 Прикажување на мапата

Destination information
(информација за
дестинацијата)
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Следните информации
за дестинацијата се прикажуваат:
 Место
 Име на улицата
 Географска должина
 Географска ширина
 Прикажување на мапата

Информации на екранот
Индикации на екранот
Во горниот ред се прикажува
следново:
Време / растојание до
дестинацијата / време
на пристигнувањето или време
на возењето / надворешна
температура

На изборниците, името на изборникот
се појавува во горниот ред.
На екранот на мапата водењето низ
маршрутата се прикажува како сина
маршрута.

Почетната точка се прикажува како
црвен триаголник, а дестинацијата
како карирано знаме.
Симболите долж маршрутата
означуваат сообраkајни информации
и општи информации или точки
од интерес.
Преглед на симболите 3 54.

CD500_J300-MY10_MK.book Page 50 Thursday, July 9, 2009 2:03 PM

50

Навигација
Динамично водење низ
маршрутата

Размер на мапата
Сменете го размерот на мапата
на екранот на навигацијата
со вртење на копчето MENU
(изборник).
Размерот се прикажува во горниот
ред на екранот.
Прикажувањето на мапата
се префрлува автоматски
за форматот „север горе” ако
размерот е поставен на повеkе од 20
км или еднаков со тоа.

Ако е активно динамичното водење
низ маршрутата, целата сегашна
сообраkајна ситуација којашто ја
прима Инфозабавниот систем преку
TMC се вклучува во пресметувањето
на маршрутата. Маршрутата
се предлага земајkи се во обѕир сите
сообраkајни проблеми
или ограничувања според претходно
поставените критериуми 3 44.
Во случај на сообраkаен проблем
(на пр. застој во сообраkајот,
затворање на пат) на маршрутата по
којашто се вози, се прикажува порака

и се дава звучна порака што укажува
на природата на проблемот. Возачот
може да одлучи дали kе вози околу
сообраkајниот проблем додавајkи ја
предложената промена до
маршрутата или дали kе продолжи
низ сообраkајниот проблем.
Исто така се известува за блиски
сообраkајни проблеми ако водењето
низ маршрутата не е активно.
Ако водењето низ маршрутата
е активно, системот постојано
проверува, врз основа
на сообраkајните информации, дали
подобро би било да се пресмета
маршрутата повторно или да се оди
по алтернативна маршрута земајkи ја
актуелната сообраkајна ситуација
во обѕир.
Ако водењето низ маршрутата
е активно, можете да одберете помеѓу
автоматското пресметување
или одново пресметувањето
на маршрутата по прифаkањето
на промпт 3 44.
Активирањето и деактивирањето
на динамичното водење низ
маршрутата, како и критериумите
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за пресметување на маршрутата
и други поставки за навигација,
се вршат на изборникот Navigation
options (Опции за навигација).
За оваа цел, притиснете го копчето
NAV (навигација), па одберете
ги Navigation options (Опции
за навигација), Route criteria
(критериуми за маршрутата),
Dynamic guidance (динамично
водење) 3 44.
Динамичното водење низ
маршрутата работи само ако
сообраkајните информации
се примаат преку RDS-TMC системот
за сообраkајни информации.
Можното доцнење поради
сообраkаен проблем пресметано
од Инфозабавниот систем
е засновано врз податоците кои ги
прима системот преку моментално
наместената RDS-TMC станица.
Фактичкото доцнење може да биде
поинакво од пресметаното.

Копче RPT NAV

Последната порака од водењето низ
маршрутата се повторува
со притиснување на копчето RPT
NAV.

Вметнување ЦД за навигација
За да ставите дополнителни
материјали на мапата за некоја
држава, вметнете го ЦД-то
за навигација во отворот за ЦД така
што страната со натписот kе посочува
угоре. Ќе се вовлече автоматски.
Важни информации за ЦД-а
за навигација
 Користете само такви ЦД-а
за навигација кои се одобрени
од производителот на возилото.
Инфозабавниот систем нема
да вчита ЦД-а за навигација
од други производители.
 Препорачано е секогаш
да се користи најновото ЦД
за Инфозабавниот систем.

Вадење на ЦД-то
за навигација

ЦД-то се исфрлува со притиснување
на копчето .
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Ако ЦД-то не се извади од процепот
во рок од 10 секунди, истото kе
се повлече назад во процепот,
од безбедносни причини.

Поставки што
се специфични
за навигацијата

Притиснете го копчетоCONFIG
(конфигурација) и потоа одберете
го Navigation settings (поставки
за навигација).
Следните опции се достапни.
 Navigation volume (Гласност
на навигацијата)
 TMC settings (поставки за TMC)
 Delete lists (Бришење на списоци)
 Map data add / remove (Додавање /
вадење податоци на мапата)
 Erase map data memory (Бришење
на меморијата за податоците на
мапата)

Гласност на навигацијата
Местење на релативните гласности
на пораката за навигација и изворот
на звук (позадина) за време
на порака за навигација.
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TMC settings (поставки за TMC)
Infotypes (Видови на
информацијата)
Одберете дали и кои видови
на информацијата за сообраkајни
пораки да се прикажат на мапата
со активно водење низ маршрутата.
Во User defined (одредено од
корисникот) се прикажуваат само
одбраните видови на информација.
Обележете го изборот користејkи
го копчето MENU (изборник)
и прифатете го.
Filtering (Филтрирање)
Одберете дали само Traffic
messages along route (сообра″ајни
пораки долж маршрутата) или All
traffic messages (сите сообра″ајни
пораки) да се прикажуваат
на картата како симболи, а
на изборникот TMC messages (TMC
пораки) како детален текст.

Бришење списоци

Обележете го изборот користејkи
го копчето MENU (изборник)
и прифатете го.
Sort criteria (Подредување на
критериумите)
Одберете дали сообраkајните пораки
kе се прикажат по редоследот
заснован врз растојанието
или заснован врз името на улицата.
Обележете го изборот користејkи
го копчето MENU (изборник)
и прифатете го.

Со одбирање и прифаkање
на Address book (адресар) 3 35
Last destination list (список на
последните дестинации) 3 36
поврзаните внесeни податоци
се бришат.

Додавање/вадење на податоци
од картата
Вметнете го ЦД-то за навигација.
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Податоците на картата може
да се вчитаат од ЦД-то
во внатрешната меморија
на Инфозабавниот систем
на изборникот Map data add / remove
(Додавање / вадење податоци на
мапата).
Мапите кои kе се снимаат,
се одбираат и обележуваат
со употреба на копчето MENU
(изборник). Изборот на мапите кои kе
се извадат од меморијата треба
да се избрише. Бришете и вчитувајте
ги картите користејkи ја наредбата
Confirm (потврдување).

Процесот на препишувањето може
да потрае неколку време зависно
од количеството на податоците кои
има да се препишат.
Слободната меморија се прикажува
во горниот ред.
Водењето низ маршрутата
не е возможно истовремено кога
се додаваат или вадат мапи.
Даденото времетраење на процесот
на препишувањето е приближна
проценка која не води сметка за други
активни функции, на пр.
репродуцирање MP3 датотеки.
Ако процесот на препишувањето
се прекине со исклучување
на системот, процесот
на препишувањето одново треба
да се почне рачно откако kе се вклучи
системот.
Поврзаниот материјал на мапата кој
веkе се препишал kе се избрише
од меморијата ако процесот
на препишувањето се откаже рачно.
Тој процес може да потрае неколку
време.
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Бришење на сите податоци
за навигација во миг
Ако навигацијата не е возможно
со употреба на податоците
од внатрешната меморија, или има
порака за грешка во врска
со препишувањето на материјалот
на мапата, наредбава треба
да се користи за брзо и целосно
бришење на внатрешната меморија
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Преглед на симболите
GMC дилер

Аеродром

Отворање список

Холден дилер

Луна парк

Затворање список

Опелов дилер

Град

Буик дилер

Понтиек дилер

Банка

Кедилек дилер

Саб дилер

Банкомат

Шевролеј дилер

Сатурн дилер

Автобуска станица

Деву дилер

Воксхол дилер

Место за кампување

Општи симболи
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Гробишта

Сообраkајна порака

Излез на автопатот

Аптека

Траект

Паркиралиште

Кино

Граница

Паркирање на периферија
(а потоа до градот со јавен
превоз)

Фактичката положба

Тунел

Паркиралиште на повеkе
катови

Средна дестинација

Трафика

Бензинска пумпа

Следната средна
дестинација

Храна

Бензинска станица
со придружни услуги

Дестинација

Хотел / мотел

Ресторан
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Клозет

Музеј

Трговски центар

Историски споменик

Изнајмување автомобили

Пат со патарина

Болница

Патни информации

Туристички информации

Ургентен центар

Рекреативна активност

Знаменитост

Полиција

Пружање услуги

Спорт и слободно време

Пристаниште

Јавно место

Излегување за забава

Планински премин

Во врска со автомобилот

Гаража
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Сообраkајни симболи
Работи на патот
Внимание /
предупредување
Лизгав коловоз
Патот е затворен
Смог
Густ сообраkај
Снег
Застој во сообраkајот
Бура
Тесни ленти

Магла
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