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Инфозабавните системи ЦД радио/
менувач и ЦД радио Ви даваат
најсовремени информативни
и забавни услуги во автомобилот.
За брановите должини FM, DAB (само
со ЦД радио/менувач со DAB) и AM
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).
Вградениот ЦД плеер Ве забавува
со аудио ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA.
Вградениот уред за менување ЦД-а
(само со ЦД радио/менувач) може да
земе најмногу шест ЦД-а.
Освен тоа, можете да приклучите,
на пример, пренослив плеер како
надворешен извор на звукот кон
Инфозабавниот систем.
Дигиталниот процесор на звук Ви
дава повеkе претходно поставени
режими на еквилајзерот
за оптимизирање на звукот.

3

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.

CDC400_CD300_J300_MK.book Page 4 Tuesday, February 17, 2009 2:24 PM

4

Вовед

Користете ги упатствата
за Инфозабавниот систем

 Можете да добиете брз преглед











на многуте функции
на Инфозабавниот систем заедно
со преглед 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.
Директните одредувања, 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.
Ракувањето и прикажувањата
на екраните се опишани за уредот
ЦД радио/менувач. Само разликите
при ракувањето се опишани
за уредот ЦД радио.

Специјални обележувања
Повикувањата на страници
се обележуваат со 3. 3 значи
„видете на страница”.

Екрани за прикажување

Многу екрани зависат од поставките
на уредот и од опременоста
на возилото. Затоа тие 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
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.

Функции за аларм
при кражба

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.

5
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Контролни елементи
1

2

3

4
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копчето...................................11
Притиснување: вклучување/
исклучување на Инфозабавниот
систем
Вртење: дотерување
на гласноста
Бројчени копчиња 1 ..6
Копчиња за радио станици ......20
Долго притискање:
снимање на станицата
Кратко притиснување:
одбирање на станицата
ЦД менувач: одбирање
на ЦД-то.....................................32
Радио: пребарување наназад..20
ЦД/MP3: прескокнување
на песна наназад ......................33
ЦД/MP3: Почнување/паузирање
на репродукцијата.....................31
Радио: пребарување нанапред .. 20
ЦД/MP3: прескокнување
на песна нанапред....................33
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Ако Инфозабавниот систем
е исклучен: прикажување
на времето и датумот
Ако Инфозабавниот систем
е вклучен: сменете ја поставката
за времето и датумот
INFO (инфо)
Радио: Информации
за актуелната станица
ЦД/MP3: Информации
за актуелниот наслов
TONE (тон) ................................15
Изборник за тон
AS ..............................................20
Автоматски нивоа на меморијата
(претходно поставени радио
станици)
BACK (назад).............................12
Изборник: едно ниво назад
Внесување: бришење
на последниот карактер
Исфрлување на ЦД-то .............34
MENU (изборник) копчето ........12
Вртење: обележување
на изборни опции или местење
на нумерички вредности
Притиснување: одбирање/

c

d

e

f
g

h

i

7

активирање на обележаната
опција;
потврдување на наместената
вредност;
вклучување/исклучување
на функцијата
FAV ............................................21
Списоци со миленици (претходно
поставени радио станици)
MUTE (стишување)
Активирање/деактивирање
на стишувањето........................11
CONFIG (конфигурација) .........16
Отворање на изборникот
за поставки
Отвор за ЦД
CD/AUX (ЦД/AUX).....................31
Почнување на репродукцијата
на ЦД/MP3 или менување
на изворот на звук (AUX =
надворешен извор на звукот)
BAND (бранова должина) ........19
Активирање на радиото
или менување на брановата
должина
СТАВАЊЕ .................................32
ЦД менувач: ставање на ЦД
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Долго притискање: снимање
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одбирање на станицата
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9

0
a

b

d

Ако Инфозабавниот систем
е исклучен: прикажување
на времето и датумот
Ако Инфозабавниот систем
е вклучен: сменете ја поставката
за времето и датумот
INFO (инфо)
Радио: Информации
за актуелната станица
ЦД/MP3: Информации
за актуелниот наслов
TONE (тон) ................................15
Изборник за тон
AS ..............................................20
Автоматски зачувани списоци
(претходно поставени радио
станици)
BACK (назад).............................12
Изборник: едно ниво назад
Внесување: бришење
на последниот карактер
Исфрлување на ЦД-то .............34
MENU (изборник) копчето ........12
Вртење: обележување
на изборни опции или местење
на нумерички вредности
Притиснување: одбирање/

e

f

g

h
i

j

9

активирање на обележаната
опција;
потврдување на наместената
вредност;
вклучување/исклучување
на функцијата
FAV ............................................21
Список со миленици (претходно
поставени радио станици)
MUTE (стишување)
Активирање/деактивирање
на стишувањето........................11
CONFIG (конфигурација) .........16
Отворање на изборникот
за поставки
Отвор за ЦД
CD/AUX (ЦД/AUX).....................31
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Активирање на радиото
или менување на брановата
должина
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Контроли на звукот
на воланот

1 SRC (Извор)

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

4 Активирање/деактивирање

на стишувањето........................... 11
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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 или 9
 контролите на воланот 3 10

Вклучување или исклучување
на Инфозабавниот систем
Свртете го копчето .
По вклучувањето на Инфозабавниот
систем последно одбраниот извор
е активен.
Автоматско исклучување
Ако Инфозабавниот систем
се вклучил 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 Инфозабавниот систем kе
се вклучи, последно одбраната
гласност се мести, ако таа гласност
е помала од максималната почетна
гласност.
Следните може да се наместат
посебно:
 максималната почетна гласност 3 17
 гласноста на сообраkајните
соопштенија 3 17
Гласност со надоместување
според брзината
Кога kе се активира гласноста
со надоместување според брзината
3 17, гласноста се приспособува
автоматски за да се компензира
за бучавата од патот и ветарот
додека возите.
Стишување
Притиснете го копчето MUTE
(стишување) за да се префрлат
изворите на звук на стишување.

11

За откажување на стишувањето
повторно: свртете го копчето
или притиснете го копчето MUTE
(стишување) повторно.
Ограничување на гласноста при
високи температури
При многу високи температури
внатре во возилото Инфозабавниот
систем ја ограничува најголемата
гласност што се дотерува. Ако
е потребно, гласноста се намалува
автоматски.

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 19.
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Аудио плеери
Притиснете го копчето CD/AUX
(ЦД/AUX) за да се отвори главниот
изборник CD или AUX
или за префрлување помеѓу тие
изборници.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да се отвори некој
подизборник со опции за одбирање
песни.
Детален опис на функциите на аудио
плеерите 3 30.

Ракување со изборниците
MENU (изборник) копче
Копчето MENU (изборник)
е централниот контролен елемент
за изборниците.
Вртење
 За обележување на изборни опции
 ЦД радио: за прикажување изборна
опција
 За местење на нумеричка вредност
Притиснување
 За одбирање или активирање
на обележаната опција
 ЦД радио: за одбирање
или активирање на прикажаната
опција
 За потврдување на некоја
наместена вредност
 За вклучување/исклучување
на некоја системска функција

BACK (назад) копче
Притиснете го ова копче за:
 излегување од некој изборник,

 враkање од некој подизборник

на следното повисоко ниво
во изборникот,
 бришење на последниот карактер
во низа карактери.

Примери во однос
на ЦД радио/менувач
Одбирање опција

Свртете го копчето MENU (изборник)
за да го поместите курзорот
(= заднина во боја) на саканата
опција.
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Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја одберете
обележаната опција.

Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја активирате
поставката.

Подизборници
Стрелката од десниот раб
на изборникот означува дека по
одбирањето на опцијата kе се отвори
подизборник со понатамошни опции.

Местење вредност

13

Вклучување или исклучување
на некоја функција

Активирање на поставка

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

Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ја измените актуелната
вредност на поставката.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја потврдите
наместената вредност.

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).
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Примери во однос на ЦД радио
Изборни елементи и симболи

Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја изберете
прикажаната опција и да го отворите
соодветниот подизборник.
Стрелката која посочува десно 3
означува: првото ниво
на подизборниците е активно (две
стрелки = второто ниво
на подизборниците е активно).
Стрелката која посочува удолу 4
означува: во активниот
подизборник има понатамошни опции
на располагање.

Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да го отворите
изборникот за соодветните поставки.
Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ја прикажете саканата поставка.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја активирате
поставката.
Местење на вредност

Активирање на поставка
Стрелките кои посочуваат удолу
и угоре 1 означуваат: горното ниво
во изборникот е активно.
Во активниот изборник има
понатамошни опции на располагање.
Свртете го копчето MENU (изборник)
за да се прикажат другите опции
во активниот изборник.
Косата стрелка 2 означува:
има подизборник со понатамошни
опции на располагање.

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

Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да го отворите
изборникот за соодветните поставки.
Свртете го копчето MENU (изборник)
за да ја обележите поставката
On (вклучување)
или Off (исклучување).
Притиснете го копчето MENU
(изборник) за да ја потврдите
обележаната поставка.

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.

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

15

Местење на басовите, средните
тонови и високите тонови

Изберете Bass (басови), Midrange
(средни тонови) или Treble (високи
тонови).
Наместете ја саканата вредност
за одбраната опција.
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Вовед

Местење на распределбата
на гласноста помеѓу предниот
и задниот дел

Местење на распределбата
на гласноста помеѓу десната
и левата страна

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

Изберете Balance (баланс).
Наместете ја саканата вредност.

За ресетирање
на поставките на „0”
Одберете ја саканата опција
и притискајте го копчето MENU
(изборник) неколку секунди.

Оптимизирање на тонот
за стилот на музиката

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

Системски поставки

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

Гласност со надоместување
според брзината

Поставки на гласноста
Максимална почетна гласност

Гласноста со надоместување според
брзината може да се деактивира
или степенот на приспособувањето
на гласноста може да се одбере
во прикажаниот изборник.
Одберете 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 Radio settings (поставки
на радиото) а потоа Maximum
startup volume (максимална
гласност при вклучување).
ЦД радио: одберете Audio settings
(поставки на звукот) а потоа Start up
Volume (гласност при вклучување).
Наместете ја саканата вредност.

Одберете Radio settings (поставки
на радиото) а потоа Speed
compensated volume (гласност со
надоместување според брзината).
ЦД радио: одберете Audio settings
(поставки на звукот) а потоа Speed
compensated volume (гласност со
надоместување според брзината).

17
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Вовед

Одберете Radio settings
(поставки на радиото),
RDS options (RDS опции)
и TA volume (гласност за TA)
едно по друго.
ЦД радио: одберете Audio settings
(поставки на звукот), RDS options
(RDS опции) и TA volume (гласност
за TA) едно по друго.
Наместете ја саканата вредност
за зголемување или намалување
на гласноста.

Местење на времето
и на датумот

Ако екраните за времето или датумот
мора да се променат:
Изберете Time Date (време датум).
ЦД радио: одберете System Settings
(системски поставки).
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.
 Set time format (местење
на форматот на времето):
го менува форматот на екранот
за времето.
 Set date format (местење
на форматот на датумот):
го менува форматот на екранот
за датумот.
 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 26.
Извршете ги саканите поставки.

Менување на јазикот

Во случај јазикот на екраните
на изборниците и звучниот аутпут
на порталот за мобилен телефон да
треба да се измени:
Одберете Vehicle settings
(поставки на возилото) а потоа
Languages (јазици).
Одберете го саканиот јазик.
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Радио

Радио

Ракување

19

Активирање на радиото

Контролни копчиња
Ракување ...................................
Радио податочен систем ..........
Дигитална аудио дифузија .......

19
26
28

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

, : пребарување станици
 AS: списоци за автоматско
зачувување
 FAV: списоци со миленици
 1 ..6: копчиња за претходни
поставки
 TP: сообраkајни информации

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, FM
и DAB (само со ЦД радио/менувач
со DAB ).
Последно пуштената станица во таа
бранова должина kе се прима.
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Радио

Одбирање станица

Рачно пребарување станици

Автоматско пребарување
станици

Бранова должина AM / FM
Свртете го копчето MENU (изборник)
и наместете ја фреквенцијата
за оптимален прием на појавувачкиот
екран за фреквенции.

Накратко притиснете го копчето
или
за да се пушти следната
станица во меморијата за станици.
Притискајте го копчето
или
неколку секунди за барање
на следната станица со прием
во актуелната бранова должина.
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.
Бранова должина FM: Ако RDS
функцијата е активирана, се бараат
само RDS станици 3 26, а ако
е активирана радио сообраkајната
услуга (TP), се бараат само станици
со сообраkајна услуга 3 25.

Бранова должина DAB
Опис 3 24.

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
Притискајте го копчето AS додека не
се отвори изборникот Updating
stations (ажурирање на станици).
12-те најсилни станици во актуелната
бранова должина kе се зачуваат
на двата списока за автоматско
зачувување.
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Радио
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 ги станиците кои kе
се зачуваат.
Накратко притиснете го копчето AS
за да се отвори список за автоматско
зачувување или да се префрли
на друг список за автоматско
зачувување.
За зачувување на станицата
на конкретно место на списокот:
притискајте го соодветното
нумерично копче 1 ..6 додека не
се слушне станицата повторно, што
значи дека истата е зачувана.
Рачно зачуваните станици се бришат
при постапката за автоматско
зачувување станици.

Повикување станици
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
нумеричните копчиња 1 ..6 за да
се повика станицата на соодветното
место на списокот.

21

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”.
ЦД радио: Бројот на достапните
списоци со миленици не може да
се конфигурира.
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Радио

Зачувување на станица
Наместете ги станиците кои
kе се зачуваат.
Притиснете го копчето FAV за
да се отвори список со миленици
или да се префрли на друг список
со миленици.
За зачувување на станицата на
некое место на списокот: Притискајте
го соодветното нумерично копче 1 ..6
додека не се слушне станицата
повторно. Сега е зачувана.
Повикување станици
Притиснете го копчето FAV за
да се отвори список со миленици
или да се префрли на друг список
со миленици.
Накратко притиснете едно од
нумеричните копчиња 1 ..6 за да
се повика станицата на соодветното
место на списокот.

Одредување на бројот
на списоците со миленици

Изборници на брановите
должини

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 favorites
(омилени радио станици).
Одберете го саканиот број
на достапните списоци со миленици.

Има на располагање алтернативни
можности за одбирање станици преку
AM, FM и DAB menu (изборник за DAB).
При активен главен изборник
на радиото притиснете го копчето
MENU (изборник) за да го отворите
соодветниот изборник на брановите
должини.
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Список на милениците

Списоци на станиците

Изберете Favourites list
(список на милениците).
Сите AM, FM и DAB станици снимени
на списоците со миленици
се прикажуваат.
Одберете ја саканата станица.

 AM / FM: Изберете AM или FM

stations list (список со FМ
станици).
 DAB: Свртете го копчето MENU
(изборник).
Сите станици со прием во актуелниот
предел на приемот се прикажуваат.
Ако не се создал список со станици
порано, Инфозабавниот систем врши
автоматско барање на станици.
Одберете ја саканата станица.

23

Ажурирање
на списоците со станици
Ако станиците зачувани на списоците
на AM, FM или DAB станиците веkе не
може да се примат:
Изберете Update AM stations list
(ажурирање на списокот на AM
станици) или Update DAB stations
list (ажурирање на списокот на DAB
станици).
ЦД радио/менувач: Двојниот тјунер
на Инфозабавниот систем постојано
го ажурира списокот на FM станиците
во заднината. Нема потреба од рачно
ажурирање.
ЦД радио: Изберете Update
Stationlist (ажурирање на списокот
со станици).
Почнува пребарување на станици.
Штом kе заврши пребарувањето,
последно примената станица kе
се пушти.
За прекинување на барањето
станици притиснете го копчето MENU
(изборник).
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Радио

Во брановата должина FM и DAB
соодветниот список со категории исто
така се ажурира.
Списоци со категории

Бројни RDS станици 3 26 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
RDSстаниците подредени според
видот на програмата, на списокот
со FM или DAB категории.

За барање вид на програмата
одредена од станицата:
Изберете FM или DAB category list
(список со DAB категории).
ЦД радио: Изберете Program Type
Selection (избирање на видот
на програмата).
Се прикажува список на видовите
на програмите кои се достапни
моментално.
Одберете го саканиот вид
на програмата.

Се прикажува список на станиците
коишто емитуваат програма од
одбраниот вид.

Одберете ја саканата станица.
ЦД радио: Се бара и се пушта
следната станица со прием од
одбраниот вид.
Списоците со категории
се ажурираат кога соодветните
списоци со станици kе се ажурираат.
Рачно местење на DAB станици

Изберете DAB manual tuning (рачно
местење DAB станици) и свртете
го копчето MENU (изборник) за да
се намести саканата фреквенција
за прием.
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DAB соопштенија

Радио сообраkајна услуга

(TP = Traffic Programme (сообраkајна
програма))
Станиците со радио сообраkајна
услуга се RDS станици 3 26 кои
емитуваат сообраkајни вести.

Вклучување и исклучување
на радио сообраkајната услуга

Покрај своите музички програми
бројни DAB станици 3 28 емитуваат
разни категории на соопштенија. DAB
соопштенијата може да се примат
само ако брановата должина DAB
е активирана. Актуелно приманата
DAB услуга (програма) се прекинува
кога има претстојни соопштенија.
Може да се изберат повеkе категории
на соопштенијата истовремено:
Одберете DAB announcements
(DAB соопштенија) и потоа
активирајте ги саканите категории
на соопштенијата.

За вклучување и исклучување
на функцијата за готовност
на сообраkајните соопштенија
на Инфозабавниот систем:
Притиснете го копчето TP.
 Ако радио сообраkајната услуга
е вклучена, [ ] се прикажува
во главниот изборник на радиото.
 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.
 Штом kе се пронајде станица
со радио сообраkајна услуга, [TP]
се прикажува во главниот изборник
на радиото.

25

 Сообраkајните соопштенија

се пуштаат со претходно
поставената гласност за TA 3 17.
 Ако е вклучена радио
сообраkајната услуга,
репродукцијата на ЦД/МР3
се прекинува за време
на сообраkајното соопштение.

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:
Притиснете го копчето TP.
Сообраkајното соопштение
се прекинува, но радио сообраkајната
услуга останува вклучена.
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Радио

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
во главниот изборник на радиото како
што за станици со радио сообраkајна
услуга TP.

Радио податочен
систем

Конфигурирање на RDS

Radio Data System (радио податочен
систем) (RDS) е услуга на FM
станиците која значително
го олеснува наоѓањето на саканата
станица и прием за неа без грешка.

Станици со RDS се означуваат
со името на програмата наместо
фреквенцијата на емитувањето.

Притиснете го копчето CONFIG
(конфигурација).
Изберете Radio settings (поставки
на радиото) а потоа RDS options
(RDS опции) за да се отвори
изборникот за RDS конфигурација.
ЦД радио: Одберете Audio settings
(поставки на звукот) а потоа
RDS options (RDS опции).

Гласност за TA
Гласноста на сообраkајните
соопштенија (TA) може да се намести
однапред 3 17.
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Радио
Вклучување
и исклучување на RDS
Наместете ја опцијата RDS
на On (вклучување) или Off
(исклучување).
Следните предности настапуваат
преку активирањето на RDS:
 При автоматско пребарување
Инфозабавниот систем мести само
станици со 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 „Regionalization”
(регионализација) на AF
(алтернативна фреквенција) 3.
 Зависно од станицата којашто
се прима Инфозабавниот систем
прикажува радио текст кој може да
содржи, на пример, информации
за актуелната програма.

27

Сообраkајни соопштенија (TA)

RDS текст со скролирање

За трајно вклучување
или исклучување на функцијата TA:
Наместете ја опцијата Traffic
announcement (TA) (сообраkајно
соопштение (TA)) на On
(вклучување) или Off
(исклучување).

Некои станици со RDS го бришат
името на програмата во редот
на екранот за да се прикажат
дополнителни информации.
За блокирање на прикажувањето
на дополнителни информации:
Наместете го RDS-Text scroll freeze
(запирање на скролирањето
на текстот) на On (вклучување).

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 ја опцијата Regional
(REG) (регионално (REG))
на On (вклучување) или Off
(исклучување).
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.

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.
За покажување или криење
на информацијата:
Наместете ја опцијата Radio text
(радио текст) на On (вклучување)
или Off (исклучување).
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Радио

Дигитална аудио
дифузија

(само со ЦД радио/менувач со DAB)
Дигиталната аудио дифузија (DAB)
е иновативен и универзален систем
за дифузија.

Станици со DAB се означуваат
со името на програмата наместо
фреквенцијата на емитувањето.

Општи информации

 Со DAB може да се емитуваат

повеkе радио програми (услуги)
на една фреквенција (целина).

 Покрај висококвалитетните

 Пречење предизвикано од

дигитални аудио услуги, DAB исто
така е способен да предава
податоци поврзани со програмите
и мноштво други податочни услуги
вклучувајkи информации
за патувањето и за сообраkајот.
 Се додека еден даден DAB
приемник може да го фати сигналот
испратен од некоја станица
за дифузија (дури ако сигналот
е многу слаб), репродукцијата
на звукот е обезбедена.
 Нема слабеење на звукот што
е типично за AM или FM приемот;
DAB сигналот се репродуцира
со константна гласност.
 Ако DAB сигналот е премногу слаб
за дешифрирање со приемникот,
приемот се прекинува целосно.
Таква случка може да се избегне
со активирање на Auto ensemble
linking (автоматско поврзување
на целините) и/или Auto linking
DAB-FM (автоматско поврзување
DAB-FM) 3 „Конфигурирање
на DAB”.

станиците кои се на блиски
фреквенции (појава која е типична
за AM и FM приемот) не се појавува
во врска со DAB.
 Ако DAB сигналот го одбиваат
природни пречки или згради,
квалитетот на приемот на DAB
се подобрува, додека AM или FM
приемот значително се влошува
во таквите случаи.
 Приемот на станиците со DAB+
моментно не е поддржуван од DAB
приемникот.

Конфигурирање на DAB
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Радио
Притиснете го копчето CONFIG
(конфигурација).
Одберете Radio settings (поставки
на радиото) а потоа DAB settings
(DAB поставки).
Следните опции се достапни
за одбирање во изборникот
за конфигурација:
 Auto ensemble linking
(автоматско поврзување на
целините): кога е активирана оваа
функција, уредот се префрлува
на истата услуга (програма)
на друга DAB целина (фреквенција,
ако е достапна) кога DAB сигналот
е премногу слаб за дешифрирање
со приемникот.
 Auto linking DAB-FM (автоматско
поврзување DAB-FM): кога
е активирана оваа функција,
уредот се префрлува на соодветна
FM станица на активната DAB
услуга (програма, ако е достапна)
кога DAB сигналот е премногу слаб
за дешифрирање со приемникот.
 Dynamic audio adaption
(динамично приспособување
на звукот): кога е активирана оваа

функција, динамичниот опсег
на DAB сигналот се намалува.
Тоа значи дека нивото на гласните
звуци се намалува, а не нивото
на тивките звуци. Затоа гласноста
на Инфозабавниот систем може да
се крене до точка каде што тивките
звуци се чујни, без да бидат
премногу гласни гласните звуци.
 Frequency band (бранова
должина): по одбирањето на оваа
опција може да се одреди кои DAB
бранови должини kе се примаат
со Инфозабавниот систем.

29
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Аудио плеери

Аудио плеери
ЦД плеер....................................
Дополнителни уреди.................

ЦД плеер

30
34

ЦД плеерот на Инфозабавниот
систем може да репродуцира аудио
ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA.
Уреди со менувач: менувачот
на ЦД плеерот може да земе
најмногу 6 ЦД-а.

Важни информации за аудио
ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA
Внимание
При никакви услови не смеете
да вметнете ДВД-а, единечни ЦД-а
со пречник од 8 см или ЦД-а
со посебен облик во ЦД плеерот.
Немојте да ставите налепници
на ЦД-ата. Тие дискови може да
се заглават во единицата за ЦД
и да ја расипат единицата. 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.
 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.
Правилно ракување треба да
се обезбеди, особено во случај
на самозапишаните ЦД-а
за запишување, и ЦД-а
за повеkекратно запишување.
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. Во таквите
случаи не е виновна опремата.
 Во мешаниот режим ЦД-ата (аудио
снимки и збиени датотеки, на пр.
MP3, се зачуваат), делот со аудио
снимките и делот со збиените
датотеки може да
се репродуцираат посебно.
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Аудио плеери
 Гледајте да не оставате








отпечатоци од прстите кога
менувате ЦД-а.
Вратете ги ЦД-ата во нивните
обвивки веднаш откако kе ги
извадите од ЦД менувачот за да
се заштитат од оштетувања
и валканост.
Валканоста и течностите на ЦД-ата
може да ги загадат леkите на ЦД
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:
Број на снимките: макс. 999.
Број на папките: макс. 255.
Длабочина на структурата
на папката: макс. 64 нивоа
(се препорачува: макс. 8 нивоа).
Број на списоците на репродукции:
макс. 15.
Број на песните по список
со репродукции: макс. 255.

Применливи проширувања
на списоците со репродукции:
.m3u, .pls, .asx, .wpl.
 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.

31

Репродукција на ЦД/MP3

Контролни копчиња

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

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

: паузирање/одново почнување
на репродукцијата
 : ставање ЦД (менувач)
 1 ..6: изберете ЦД (менувач)
 : исфрлување на ЦД

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеkе пати за да
се отвори изборникот за ЦД или MP3.
Ако има ЦД во ЦД плеерот, 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.

Паузирање на репродукцијата
Притиснете го копчето

.
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Аудио плеери

За одново почнување
со репродукцијата притиснете
го копчето
повторно.

Уреди со менувач

Следните опции постојат
за одбирање конкретно ЦД
за репродукција.

Менување на стандардниот
вид на страницата
(само со ЦД радио)
За време на репродукцијата
на ЦД или MP3 притиснете го копчето
MENU (изборник) и потоа изберете
Default CD page view (стандарден
поглед на страницата за ЦД)
или Default MP3 page view
(стандарден поглед на страницата
за MP3).
Одберете ја саканата опција.

Вметнување ЦД
Уреди без менувач:
Со печатената страна свртена угоре
вметнувајте ЦД во отворот за ЦД
додека не се вовлече.

Непосредно одбирање ЦД

Преку нумеричните копчиња 1 ..6
Притиснете едно од нумеричните
копчиња 1 ..6 за да го одберете
ЦД-то фрлено во соодветниот
процеп за ЦД.
Преку списокот на ЦД-ата

Притиснете го копчето .
Моментално ставените ЦД-а во ЦД
менувачот се покажуваат на екранот.
Со печатената страна свртена угоре
вметнувајте ЦД во отворот за ЦД
додека не се вовлече.
ЦД-то се пушта во првиот слободен
процеп за ЦД на ЦД менувачот.
Штом kе се покаже Insert CD
(вметнување ЦД) на екранот,
копчето може да се притисне
повторно за да се вметне друго ЦД.

Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа изберете CD list
(список со ЦД-а).
Одберете го саканото ЦД.
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Непосредно одбирање
на песна

При репродукција на MP3

33

Менување на нивото
на папките
(само со ЦД радио)
Притиснете го копчето
или
за да се префрли на повисоко
или пониско ниво на папките.

При репродукција на ЦД

Скокнување на следната
или претходната песна
Накратко притиснете го копчето
или :

Репродуцирање на песни по
произволен редослед

Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа изберете
Tracks list (список на песните).
Одберете ја саканата песна.

Свртете го копчето MENU
(изборник).
Одберете Playlists/Folders (списоци
на репродукциите/папки) и потоа
саканиот список со репродукции
или папка.
Одберете ја саканата песна.
ЦД-а кои содржат аудиои МР3-податоци
Ако некое ЦД содржи и аудио- и МР3податоци, аудио податоците може
да се изберат од Playlists/Folders
(списоци на репродукциите/папки).

Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа наместете
Shuffle songs (мешање на песни)
на On (вклучување).

Брзо вртење напред или назад
Притиснете го копчето
или
и држете го за вртење
напред или вртење назад
на актуелната песна.
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Аудио МР3 функции

Процесот на пребарувањето н
а ЦД-то со МР3 може да потрае
повеkе минути. За тоа време
последно пуштената радио станица
kе се прима.
Изберете ја саканата опција и потоа
песната која има да се репродуцира.

Дополнителни уреди

Вадење на ЦД-то

Разни опции кои зависат од
зачуваните податоци се достапни
за одбирањето и репродукцијата
на песни од аудио ЦД со МР3.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа одберете
Search (пребарување) за да
се прикажат достапните опции.

Притиснете го копчето .
ЦД-то се турка нанадвор од процепот
за ЦД.
Уреди со менувач: ЦД-то се турка
нанадвор од првиот зафатен процеп
за ЦД.
Ако ЦД-то не се извади по
исфрлувањето, истото автоматски kе
се повлече повторно назад по
неколку секунди.

Под капакот на средишната конзола
има AUX приклучок и USB приклучок
(само со ЦД радио/менувач со PDIM)
за приклучување надворешни извори
на звукот.
Освен тоа, Bluetooth уреди може
да се приклучат преку безжичната
Bluetooth™ технологија (само со
ЦД радио/менувач со Bluetooth PDIM).
AUX и USB приклучоците секогаш
треба да се чуваат чисти и суви.
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Дополнителен приклучок
Возможно е, на пример,
да се приклучи кон AUX
влезот 1 пренослив ЦД плеер
со џек приклучник од 3,5 мм.

Ракување со уред
приклучен кон AUX

USB приклучок

(само со ЦД радио/менувач со PDIM)
Следните уреди може да се приклучат
кон USB приклучокот 2:
 iPod™
 Zune™
 PlaysForSure уред (PFD)
 USB единица
Со тие уреди се ракува преку
контролите и изборниците
на Инфозабавниот систем.

35

Ракување со уред приклучен
преку USB

Важни информации
Не сите модели на iPod, Zune, PFD
или USB единици се поддржани од
Инфозабавниот систем.

Со изворот на звук кој е приклучен
кон AUX приклучокот може да
се ракува само преку контролните
елементи на изворот на звук.
Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеkе пати за да
се активира AUX режимот.

Работењето и прикажувањата
на екраните се опишани само за
USB единиците. Ракувањето со други
уреди, како iPod или Zune е во голема
мера исто.
Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеkе пати за да
се активира USB режимот.
Репродукцијата на зачуваните аудио
податоци на USB уредот почнува.

CDC400_CD300_J300_MK.book Page 36 Tuesday, February 17, 2009 2:24 PM

36

Аудио плеери

Скокнување на следната
или претходната песна
Накратко притиснете
го копчето
или .

Репродукција на сите песни по ред

Брзо вртење напред или назад
Притиснете го копчето
или
и држете го за вртење напред
или вртење назад на актуелната
песна.
Паузирање на репродукцијата
Притиснете го копчето
.
За одново почнување
со репродукцијата притиснете
го копчето
повторно.

Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа изберете Play all
(репродукција на сите).
Барање на песни
Зависно од зачуваните податоци
и видот на приклучениот уред, има
разни опции за избор и репродукција
на песните.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа одберете Search
(пребарување) за да се прикажат
достапните опции.
Изберете ја саканата опција и потоа
песната која има да се репродуцира.

Репродуцирање на песни по
произволен редослед
Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа наместете
Shuffle songs (Random) (мешање
песни (случајно)) на On
(вклучување).
Песните во моментално избраниот
список со песни (на пр. список
на песни, албум, итн.)
се репродуцираат по произволен
редослед.
Повторување на актуелната песна
Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа наместете
Repeat (повторување)
на On (вклучување).
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Аудио плеери
Приклучување и ракување
со Bluetooth™ уреди

(само со ЦД радио/менувач
со Bluetooth PDIM)
Извори на звукот опремени
со Bluetooth (на пр. мобилни
телефони со музика, MP3 плеери
со Bluetooth, итн.) кои го поддржуваат
Bluetooth музичкиот протокол A2DP,
може да се приклучат без жица кон
Инфозабавниот систем.

Важни информации

 Пред да може да се приклучи

Bluetooth уред кон Инфозабавниот
систем, првин треба да се спари
со системот 3 37.
 Инфозабавниот систем
се поврзува само со Bluetooth
уреди кои го поддржуваат A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile
(напреднат квалитет
за распределба на звукот)) верзија
1.2 или повисока.
 За да се прелистува и изберат песни,
Bluetooth уредот треба да
го поддржува AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile (квалитет
за далечинско управување на аудио

и видео) верзија 1.0 или повисока. Ако
уредот не го поддржува AVRCP, само
гласноста може да се контролира
со Инфозабавниот систем.
 Пред да го приклучите Bluetooth
уредот кон Инфозабавниот систем,
запознајте се со прирачникот
на корисникот за истиот во поглед
на функциите на Bluetooth.

Bluetooth музичка инсталација
Со изборникот Bluetooth Music Setup
(Bluetooth музичка инсталација)
спарувањето и поврзувањето
на Bluetooth уреди со Инфозабавниот
систем се средуваат.

37

Активирање на изборникот
Bluetooth Music Setup (Bluetooth
музичка инсталација)
Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеkе пати за да
се активира AUX, USB или Bluetooth
режимот.
Притиснете го копчето MENU
(изборник) и потоа изберете
Bluetooth setup (инсталација
на Bluetooth).
Спарување на Bluetooth уред
Важни информации:
 Процесот на спарувањето
се оневозможува кога возилото
е се движи.
 До пет уреди може да се спарат
со системот.
 Инфозабавниот систем автоматски
се поврзува со првиот уред
на списокот на актуелно спарените
уреди.
 Само еден спарен уред може да
се приклучи кон Инфозабавниот
систем одеднаш.
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 Спарувањето треба да се изврши

еднаш, освен ако не се направиле
измени во информациите
за спарување или уредот
е избришан.
Извршување на спарувањето:
Изберете Connect to new device
(поврзување со нов уред).
Инфозабавниот систем прашува ред
прашања за да одреди кој вид
на Bluetooth уред се спарува.
По извршувањето на одредувањето,
Bluetooth уредот треба да се стави
во режимот за откривање (видете
во прирачникот на корисникот
за Bluetooth уредот).
Некои Bluetooth уреди може да
бараат PIN број за да го изведат
процесот на спарувањето. Побарајте
го уредот со името GMusicConnect
на списокот на Bluetooth уредот
и проследете ги упатствата на уредот
за да се внесе PIN бројот даден
од Инфозабавниот систем.

Приклучување на спарен уред
Изберете Select device
(одбирање уред).
Се прикажува список на сите
Bluetooth уреди моментално спарени
кон Инфозабавниот систем.
Одберете го саканиот уред. Уредот
се поврзува со Инфозабавниот
систем.
Ако е моментално приклучен друг
Bluetooth уред кон Инфозабавниот
систем, овој уред се откачува од
системот.

Менување на стандардниот PIN

Вадење на спарен уред
Изберете Remove device
(вадење уред).
Се прикажува список на сите
Bluetooth уреди моментално спарени
кон Инфозабавниот систем.
Одберете го саканиот уред. Уредот
се вади од списокот на спарените
уреди.

Изберете Change default PIN
(менување на стандардниот PIN).
Изберете еден од претходно
одредените PIN броеви или изберете
Other (друго) за создавање на нов PIN.
За создавање на нов PIN:
Изберете Other (друго) а потоа
саканата должина на PIN бројот.
Изберете ги цифрите на саканиот PIN
број едно по друго.
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Ракување со спарен
Bluetooth уред

Почнување на репродукција
на песните
Изберете една песна и почнете
ја репродукцијата со контролите
на Bluetooth уредот.
Репродукцијата на музичките
податоци зачувани на Bluetooth
уредот сега може да се контролира
со Инфозабавниот систем преку
копчињата ,
и
.
Скокнување на следната
или претходната песна
Накратко притиснете го
копчето
или .

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеkе пати за да
се активира Bluetooth режимот.
Првиот уред на списокот
на моментално спарените Bluetooth
уреди 3 37 автоматски се поврзува
(ако е на распологање)
со Инфозабавниот систем.
За поврзување на друг спарен
Bluetooth уред 3 37.

Брзо вртење напред или назад
Притиснете го копчето
или
и држете го за вртење
напред или вртење назад
на актуелната песна.
Паузирање на репродукцијата
Притиснете го копчето
.
За одново почнување
со репродукцијата притиснете
го копчето
повторно.
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