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Општи информации
Инфозабавниот систем
овозможува инфозабава во
вашиот автомобил користејќи ги
најновите технологии.
Контактирајте со продавачот за
ажурирање и надградба на
системот или софтверот.
Радиото може да се користи
едноставно со регистрирање до 35
радио станици FM или АМ со
копчињата меморија 1 ~ 5 за секоја
од седумте страници.
Инфозабавниот систем може да
репродуцира од мемориски уреди
USB или производи iPod/iPhone.
Функцијата за поврзување
телефон преку Bluetooth
овозможува да се користат
безжични телефонски повици без
раце, како и да се репродуцира
музика од телефонот.
Поврзете преносен музички плеер
со влезот за дополнителен извор
на звук за да уживате во богатиот
звук на Инфозабавниот систем.

■ Делот „Преглед“ дава
едноставен преглед на
функциите на Инфозабавниот
систем и на сите контролни
уреди.
■ Делот „Ракување“ ги објаснува
основните контроли за
Инфозабавниот систем.

Функција за аларм при
кражба
Инфозабавниот систем има
инсталирано електронски
безбедносен систем за
спречување кражби.
Инфозабавниот систем работи
само во возилото во кое е
инсталирано оригинално и не може
да се користи во друго возило.

Вовед

Преглед на контролните
елементи
Контролна плоча

Тип 1: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture + Movie
+ Smartphone link
Тип 2: FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture +
Movie + Smartphone link

Забелешка
Функцијата за поврзување со
паметен телефон може да не е
поддржана, зависно од регионот.
1. Екран
Екран за репродукција/прием/
состојба на изборникот и
информации.
2. Копчиња ∧ VOL ∨ (гласност)
Притиснете ∧ за да ја зголемите
гласноста.
Притиснете ∨ за да ја намалите
гласноста.
3. Копче m (вклучување)
Држете го притиснато копчето
за вклучување/исклучување
4. Копче ; (дома)
Притиснете го ова копче за да
влезете во почетниот изборник.
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Далечински управувач на
воланот

1. Копче 7w (повик)
◆ Кога нема споен уред
Bluetooth со Инфозабавнито
систем: го врши
поврзувањето на уред
Bluetooth.
◆ Кога има споен уред Bluetooth
со Инфозабавниот систем:
притиснете го копчето за
одговарање на повик или
влегување во режимот за
повторно бирање.
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Ако поврзаниот телефон
поддржува препознавање
говор, држете го притиснато
копчето за да го активирате
режимот за препознавање
говор на телефонот.
2. Копче xn (стишување/
затворање)
Притиснете го копчето во кој
било режим за репродуцирање
музика за да ја вклучите или
исклучите функцијата за
стишување.
Притиснете го копчето за
одбивање дојдовни повици или
за завршување на
моменталниот повик.
3. Копче SRC
Притиснете го копчето за
менување на изворот.
Копче R/S (барање)

◆ Притискање во режимот FM/
AM: прием на претходната
или следната меморирана
станица.
◆ Притискање во режимот MP3,
USB: пуштање на
претходниот или следниот
фајл.
◆ Притискање во режимот iPod/
iPhone: пуштање на
претходнaтa или следнaтa
песна.
◆ Притискање во режимот за
музика Bluetooth: пуштање на
претходната или следната
музика.
◆ Држење притиснато во
режимот FM/AM: брзо
движење низ станиците
додека копчето е притиснато.
Штом ќе се отпушти,
автоматски бара станица што
може да се прими.
◆ Држење притиснато во
режимот MP3, USB, iPod/
iPhone: брзо сканирање
напред или назад додека е

притиснато копчето. Штом ќе
се отпушти, се враќа на
нормална репродукција.
4. Копчиња + (гласност)
Притискајте го копчето ＋ за
зголемување на гласноста.
Притискајте го копчето － за
намалување на гласноста.

Ракување
Вклучување/исклучување на
системот

■ Држете го притиснато m на
контролната плоча за да
вклучите. Ќе се пушти
последниот звук или филм.
■ Држете го притиснато m на
контролната плоча за да
исклучите. На екранот се
прикажуваат времето, датумот и
температурата.

Вовед
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отвори врата на возилото,
Инфозабавниот систем се
исклучува автоматски.

Забелешка
Температурата се прикажува кога
бравата за палење (клучот за
палење) е во положбата ON.

Автоматско вклучување/
исклучување

Кога бравата за палење (клучот за
палење на автомобилот) е во
положбата ACC или ON,
Инфозабавниот систем се
вклучува автоматски.
Кога бравата за палење (клучот за
палење на автомобилот) е во
положбата OFF и корисникот ќе

Забелешка
Ако корисникот го притисне и го
држи m на контролната плоча кога
баравата за палење (клучот за
палење) е во положбата OFF,
Инфозабавниот систем се
исклучува. Но Инфозабавниот
систем се исклучува автоматски
по околу 10 минути.

Контрола на гласноста

Притискајте го ∧ VOL ∨ на
контролната плоча за да ја
прилагодите гласноста. Се
прикажува моменталната гласност
на звукот.

■ Користејќи ја далечинската
контрола на воланот, притискајте
+ за да ја прилагодите
гласноста.
■ При вклучувањето на
Инфозабавниот систем,
гласноста е последната избрана
(кога е помала од максималната
гласност при вклучување).
■ Ако јачината е поголема од
максималната гласност за
поаѓање кога ќе се вклучи
Инфозабавниот систем,
системот се прилагодува
автоматски на максималната
гласност за поаѓање.
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СТИШУВАЊЕ

Притиснете го ∧ VOL ∨ на
контролната плоча, а потоа p за да
ја вклучите или исклучите
функцијата за стишување.

1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings > radio
settings > auto volume.

(Само за моделот тип 2)
3. Одредете Off/Low/Medium/High
(искл./ниско/средно/високо) со
притискање на < или >.
(Само за моделот тип 1)

Автоматска контрола на
гласноста

Штом ќе почне да работи
поставката за гласност на звукот
според брзината, гласноста ќе се
контролира автоматски според
брзината на возилото за да се
компензира за бучавата од
моторот и гумите.

Користење на почетниот
изборник
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.

Вовед

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ Притиснете audio за да
изберете FM/AM, USB/iPod/
Bluetooth репродукција на
музика или приклучок за
дополнителен уред (AUX).
◆ Притиснете picture & movie за
преглед на слики, филмови
или видео од дополнителен
уред (AUX).
◆ Притиснете phone за
активирање на функциите за
телефонот (ако е поврзан).

◆ Притиснете smartphone link за
да активирате апликација
преку поврзаниот паметен
телефон. Оваа функција
може да не е поддржана,
зависно од регионот.
Апликацијата за поддршка
може да е различна, зависно
од регионот.
◆ Притиснете settings за да
влезете во изборникот за
поставување на системот.

Избирање функција

(Само за моделот тип 1)

Аудио
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете audio на почетниот
изборник.
Притиснете Source S на
екранот.

(Само за моделот тип 2)
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◆ Притиснете AM за да
изберете радио AM.
◆ Притиснете FM за да
изберете радио FM.
◆ Притиснете DAB за да
изберете радио DAB (само за
моделот тип 2).
◆ Притиснете USB за да
изберете USB.
◆ Притиснете iPod за да
изберете iPod/iPhone.
◆ Притиснете AUX за да го
изберете приклучокот за
дополнителен уред (AUX).
◆ Притиснете Bluetooth за
репродукција на музика
преку Bluetooth.

Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.
Ако изворот за репродукција
(USB/iPod/AUX/Bluetooth) не е
поврзан со Инфозабавниот
систем, функцијата не е достапна.

Слики и филмови
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете Picture & movie на
почетниот изборник.
3. Притиснете Source S на
екранот.

◆ Притиснете USB (picture) за
да гледате сликовни фајлови
од мемориски уред USB.
◆ Притиснете USB (movie) за да
гледате филмски фајлови од
мемориски уред USB.
◆ Притиснете AUX (movie) за да
гледате филмски фајлови од
дополнителен уред поврзан
со приклучокот AUX.
Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.
Ако изворот за репродукција (USB
(picture)/USB (movie)/AUX (movie))
не е поврзан со Инфозабавниот
систем, функцијата не е достапна.
Телефонски уред Bluetooth без
раце
За да ракувате со функцијата
Bluetooth без раце, поврзете
телефон со Bluetooth со
Инфозабавниот систем.
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете home на почетниот
изборник.

Вовед

Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.
Ако вашиот телефон Bluetooth не
е поврзан со Инфозабавниот
систем, функцијата не е достапна.
За повеќе детали, видете во
„Спојување и поврзување
Bluetooth# 3 49.
Врска со паметен телефон
Забелешка
Функцијата може да не е
поддржана, зависно од регионот.

Инисталирајте ја апликацијата на
својот паметен телефон за да
работите со оваа функција, а потоа
поврзете ги паметниот телефон и
Инфозабавниот систем преку
приклучокот USB безжичната
технологија Bluetooth.
■ iPhone: поврзување USB
■ Телефон Android: безжична
технологија Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете smartphone link на
почетниот изборник.
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Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.
Поставки
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings на
почетниот изборник.
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Приспособување кон
индивидуалните потреби
Општо ракување со
изборникот за поставки

Инфозабавниот систем може да се
прилагоди за да ви се олесни
неговото користење.
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings.

Забелешка
Изборниците за поставки и
функциите може да се
разликуваат, зависно од опциите
на вашето возило.

Поставки за време и датум
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings > time &
date settings.

- [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/YYYY]: 31/01/2012
- [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012
◆ set time & date: Рачно
поставување на
моменталните часови,
минути и година/месец/датум
со притискање на ∧ и ∨, па
притиснете ОК.
◆ automatic clock sync:
Притиснете On за да се
прикажува часовникот со
користење на RDS Time &
Date и GPS Time & Date.
Притиснете Off за да се
прикажува часовникот со
користењео на GPS Time &
Date.
Забелешка
Првин наместете го часовникот за
да се прикаже времето поставено
од корисникот.

3. Изберете ја саканата вредност
на поставките.

◆ set time format: Изберете 12или 24-часовен приказ.
◆ set date format: Одредете го
форматот за прикажување на
датумот.

Поставки за радио
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.

Вовед
2. Притиснете settings > radio
settings.

◆ auto volume: автоматска
контрола на гласноста според
брзината на возилото.
Одредете Off/Low/Medium/
High искл./тивко/средно/
гласно.
◆ radio tune bar: За да се гледа
лентата за местење на
станици за избирање
станици, изберете On (вкл.)
или Off (искл.).
◆ RDS option: Се отвора
изборникот за опции RDS.

- RDS: Поставување на
опцијата RDS на On (вкл.) или
Off (искл.).
- regional: Поставување на
опцијата регионално (REG)
на On (вкл.) или Off (искл.).
- radio text: За преглед на
емитуваниот радио текст,
изберете On или Off.
- PSN scroll freeze (стопирање
текст): Изберете On или Off.
- TP volume (гласност на
соопштенија): Изберете од
-12 dB до 12 dB.
- TA (сообраќајни
соопштенија): Изберете On
или Off.
◆ DAB option: Отворање на
изборникот DAB option (опции
за DAB) (само за моделот тип
2).
- DAB category settings:
Изберете ја саканата
категорија. Поставете All/pop/
music/classic.
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- service linking DAB (услужно
поврзување DAB): Изберете
On или Off.
- dynamic range ctrl (контрола
на динамичкиот опсег):
Изберете On или Off.
- frequency band (фреквентно
подрачје): Изберете Band III
only/Both/L-Band only.
- radio text: За преглед на
емитуваниот радио текст,
изберете On или Off.
- Slide Show (слајдови):
Изберете On или Off.
◆ radio factory settings: Враќање
на почетните вредности на
поставките на фабричките.

Поставки за поврзување
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings >
connection settings.
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◆ change ringtone: Одберете го
саканиот тон за ѕвонење.
◆ ringtone volume: Менување на
гласноста на тонот за
ѕвонење.

Јазик

◆ bluetooth settings: Се отвора
изборникот bluetooth settings.
- pair device: Изберете го
саканиот уред и поврзете/
одвојте или избришете го.
- change PIN code: Рачно
менување/одредување на
шифрата PIN.
- discoverable: За да може да
се поврзува Bluetooth од
вашиот телефон со Bluetooth,
изберете On или Off.
- device info: Преглед на
информациите за уредот.

1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings > language.
3. Изберете го јазикот прикажан
на Инфозабавниот систем.

Листање текст
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings.
3. Притиснете го S.
4. Изберете On или Off.

◆ On: Ако на екранот за звук се
прикажува долг текст, текстот
се листа.
◆ Off: Текстот се листа еднаш и
се прикажува во скратен
облик.

Вовед
Гласност на сигналот за
допир
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings.
3. Притиснете го S.
4. Изберете On или Off.

◆ On: Се испушта сигнал кога
корисникот ќе притисне на
екранот.
◆ Off: Ја откажува функцијата
за сигнализирање.

Максимална гласност при
вклучување

Кога ќе се вклучи Инфозабавниот
систем, нивото на гласноста е
според вредноста што ќе ја одреди
корисникот.
Пред да се исклучи палењето,
Инфозабавниот систем работи
само кога гласноста што
корисникот ја поставил е поголема
од вредноста за максимална
гласност при поаѓање.
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings.
3. Притиснете го S.

4. Изберете 9 ~ 21.

Верзија на системот
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings.
3. Притиснете го S.
4. Изберете system version.
5. Проверете ја верзијата на
системот.
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регистрирање, најдете го делот
DivX VOD во изборникот за
поставки на уредот. Одете на
vod.divx.com за повеќе
информации како да ја довршите
регистрацијата.

DivX(R) VOD (видео по
барање)
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings.
3. Притиснете го S.
4. Изберете DivX(R) VOD.

За видеото DivX: DivX® е
дигитален видео формат направен
од DivX, LLC, подружница на Rovi
Corporation. Ова е уред со службен
сертификат DivX Certified® што
репродуцира видео DivX. Посетете
го divx.com за повеќе информации
и софтверски алатки за
претворање на вашите фајлови во
видеа DivX.
За DivX видео по барање: Овој
сертифициран уред DivX Certified®
мора да е регистриран за да
репродуцира купени филмови DivX
Video-on-Demand (VOD). За да ја
добиете шифрата за

Радио

Радио
Употреба ..................................... 17
Фиксна стапчеста антена .......... 24
Антена за повеќе фреквентни
подрачја ...................................... 25

Употреба
Тип 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture + Movie +
Smartphone link
Тип 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture +
Movie + Smartphone link
Забелешка
Функцијата за поврзување со
паметен телефон може да не е
поддржана, зависно од регионот.

(Само за моделот тип 1)

Слушање на радио FM/AM/
DAB
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете audio на почетниот
изборник.
3. Притиснете Source S на
екранот.
(Само за моделот тип 2)
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4. Притиснете го FM, AM или
DAB на екранот. Се прикажува
фреквентното подрачје FM, AM
или DAB на последната
слушана станица.

Автоматско барање радио
станици

■ Притискајте ги копчињата t
SEEK v за автоматско
пребарување на достапните
станици со добар прием.
■ Држете и влечете налево или
надесно од радио станицата за
автоамтско барање достапна
станица со добар прием.

Рачно барање радио станици

Притискајте го k TUNE l за рачно
наоѓање на саканата радио
станица.
Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.

Барање радио станици со
копчињата на меморијата
Сочувување копчиња во
меморијата
1. Изберете го фреквентното
подрачје (FM, AM or DAB) на кое
сакате да зачувате станица.
2. Одберете ја саканата станица.
3. Притиснете < или > за да ја
изберете саканата страница со
меморирани омилени станици.

4. Држете притиснато едно од
копчињата за меморија за да ја
меморирате моменталната
радио станица на тоа копче во
избраната страница со омилени
станици.
◆ Може да се сочуваат до 7
страници со омилени станици
и секоја страница може да
содржи најмногу пет станици.
◆ За да смените меморија,
едноставно наместете ја
новата сакана радио станица
и држете го копчето.

Радио
Директно слушање на
меморираните станици
1. Притискајте < или > за да ја
изберете саканата страница
FAV (омилени).
2. Притиснете копче на
меморијата за директно
слушање на радио станицата
сочувана на тоа копче.

2. Притиснете AS.

радио станицата, автоматското
меморирање FM/AM ќе се
ажурира.
Во случај на режимот DAB, само
избраната категорија се
прикажува во листата со
категории.

Преглед на информациите за
станицата
Притиснете ја станицата на радио
екранот FM/AM/DAB.

Автоматско зачувување

Станиците со најдобар прием се
сочувуваат автоматски како радио
станици по следниот редослед.
1. Изберете го саканото
фреквентно подрачје (FM, AM
или DAB).
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3. Притискајте < или > за да ја
изберете саканата страница AS
(автоматско меморирање).
4. Притиснете копче на
меморијата за директно
слушање на радио станицата
сочувана на тоа копче.
Забелешка
За да ја ажурирате автоматската
меморија на FM/AM/DAB, држете
го притиснато AS.
Ако корисникот притисне AS на
радио екранот FM/AM/DAB кога
нема меморирана станица на

Се прикажуваат информации како
Frequency (фреквенција), PTY
code (вид програма) и Radio text
(радио текст).
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Забелешка
PTY (Вид програма) прикажува
разни видови програми (вести,
спорт, музика итн.) како една од
услугите на RDS (Radio Data
System - радио податочен
систем).

Прикажани се информации за
favorite list.

Користење на изборникот на
радиото
Општо ракување со изборникот на
радиото
1. Изберете го саканото
фреквентно подрачје (FM, AM
или DAB).
2. Притиснете го MENU на радио
екранот FM/AM/DAB.

3. Притиснете го саканиот
изборник за да ја изберете
односната ставка или да се
прикаже детален изборник за
ставката.
4. Притиснете го q за да се
вратите на претходниот
изборник.
Листа омилени (изборник FM/AM/
DAB)
1. Од FM menu/AM menu/DAB
menu, притиснете favorite list за
да се прикаже листата со
омилени.

2. Листајте ги станиците со R или
S. Наместете ја саканата
станица така што ќе ја
изберете.
Листа станици FM/AM/DAB
(Изборник FM/AM/DAB)
1. Од FM menu/AM menu/DAB
menu, притиснете FM station
list/AM station list/DAB station
list за да се прикаже односната
листа станици.
Прикажани се информации за
листата станици.

Радио
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(Само за моделот тип 2)
2. Листајте ги станиците со R или
S. Наместете ја саканата
станица така што ќе ја
изберете.

2. Листајте ги станиците со R или
S. Наместете ја саканата
станица така што ќе ја
изберете.
Листа категории FM/DAB
(Изборник FM/DAB)
1. Од FM menu/DAB menu,
притиснете FM category list/DAB
category list.
Се прикажуваат информации за
FM category list/DAB category
list.

(Само за моделот тип 1)

Забелешка
FM category list е достапна само
за RDS (Radio Data System - Радио
податочен систем).
Во случај на режимот DAB, само
избраната категорија се
прикажува во листата со
категории.
Ажурирање на листата станици
FM/AM/DAB (Изборник FM/AM/
DAB)
1. Од FM menu/AM menu/DAB
menu, притиснете update FM
station list/update AM station list/
update DAB station list.
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1. Од FM menu/AM menu/DAB
menu, притиснете tone settings
за да влезете во режимот за
поставување на звукот.
Се прикажува изборникот tone
settings.

Ќе почне ажурирањето на FM
station list/AM station list/DAB
station list.
2. За време на ажурирањето на
FM station list/AM station list/DAB
station list, притиснете го
Cancel за да не се сочуваат
промените.

Поставки на тонот (Изборник
FM/AM/DAB)
Од изборникот tone settings,
звучните функции може да се
постават различно, според звукот
на FM/AM/DAB и на секоја од
функциите на плеерот.

◆ EQ mode (Еквалајзер):
Изберете или исклучете стил
на звукот (Manual, Pop, Rock,
Country, Classical, Talk) со
копчињата < и >.
◆ Притиснете + или - за да го
изберете саканиот стил на
звукот рачно.

◆ Басови: Прилагодување на
нивото на басовите од -12 до
+12.
◆ Mid (средни тонови):
Прилагодување на нивото на
средните од -12 до +12.
◆ Високи тонови:
Прилагодување на нивото на
високите од -12 до +12.
◆ Распределба на звукот:
Прилагодување на соодносот
на предните/задните
звучници.
◆ Баланс: Прилагодување на
соодносот на левите/десните
звучници
◆ Reset: Враќање на почетните
вредности на поставките на
фабричките.
2. Притиснете OK.

Известувања DAB (Изборник
DAB)

(Само за моделот тип 2)
1. Од DAB menu, притиснете DAB
announcements за да се

Радио
прикаже листата DAB
announcements.
Прикажани се информации за
листата.

2. Листајте ги станиците со R или
S. Наместете ја саканата
станица така што ќе ја
изберете.
3. Притиснете OK.

Моментална програма EPG
(Изборник DAB)

(Само за моделот тип 2)
1. Од DAB menu, притиснете EPG
current program за да се
прикаже моменталната
програма EPG. Прикажани се
информации за програмата.

2. Притиснете OK.
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Листа станици EPG
(Изборник DAB)

(Само за моделот тип 2)
1. Од DAB menu, притиснете EPG
station list за да се прикаже EPG
station list.
Прикажани се информации за
листата.

2. Притиснете Info за преглед на
деталните информации.
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Информации (Изборник DAB)

(Само за моделот тип 2)
Од DAB menu, притиснете info за да
се прикажат информации за
моменталната услуга DAB.

Интелитекст (Изборник DAB)

2. Притиснете на саканата ставка.

(Само за моделот тип 2)
1. Од DAB menu, притиснете
intellitext за да се прикаже
листата интелитекст.

Фиксна стапчеста антена

3. Притиснете една од ставките за
да видите детални
информации.

За да ја извадите антената од
покривот, завртете ја обратно од
насоката на стрелките на
часовникот. За да ја монтирате
антената на покривот, завртете ја
во насоката на стрелките на
часовникот.

Радио
Внимание
Гледајте да ја извадите
антената пред влегувањето во
просторија со низок таван или
инаку таа може да се оштети.
Влегувањето во автоматската
перална за автомобили со
монтирана антена може да
резултира со оштетување на
антената или на облогата на
покривот. Секако извадете ја
Вашата антена пред да влезете
во автоматската перална за
автомобили.
Монтирајте ја антената целосно
затегната и дотерајте ја во
исправената положба за да се
обезбеди правилниот прием.

Антена за повеќе
фреквентни подрачја
Антената за повеќе фреквентни
подрачја е на покривот на
возилото. Антената се користи за
радио AM-FM, радио DAB (само кај
моделот тип 2) и GPS (систем за
глобално позиционирање) ако
возилото ги има тие функции.
Држете ја антената подалеку од
пречки за чист прием.
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Инфозабавниот систем може да
репродуцира музички фајлови
содржани на мемориски уреди USB
или на производи iPod/iPhone.
На што да внимавате со музичките
фајлови MP3/WMA/OGG/WAV
■ Овој производ може да
репродуцира музички фајлови со
наставки .mp3, .wma, .ogg, .wav
(со мали букви)
или .MP3, .WMA, .OGG, .WAV (со
големи букви).
■ Фајловите MP3 што можат да се
репродуцираат со овој производ
се следниве.
- Брзина на битови: 8 kbps ~
320 kbps
Фреквенција на семплирање:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (за
MPEG-1 audio layer-3), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (за MPEG-2
audio layer-3)

■ Уредов може да репродуцира
фајлови со брзина на битови
8 kbps ~ 320 kbps, но фајловите
со брзина на битови над
128 kbps ќе имаат
висококвалитетен звук.
■ Уредот може да прикажува
информации од ознаки ID3
(Верзија 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 или 2.4)
за фајловите MP3, како што се
името на албумот и изведувачот.
■ За да се прикажат информациите
за албумот (наслов на дискот),
песната (наслов на песната) и
изведувачот (изведувач на
песната), фајлот треба да биде
соодветен со ознаките ID3 со
формат V1 и V2.
На што треба да внимавате кога
користите меморија USB и iPod/
iPhone
■ Не може да се гарантира
работењето ако се поврзе
мемориски уред USB со вграден
хард диск или CF- или SDмемориска картичка преку

Надворешни уреди

■

■

■

■

■

адаптер за USB. Користете
мемориски уред USB или флешмеморија.
Внимавајте да нема празнење на
статички електрицитет кога
приклучувате или откачувате
USB. Ако поврзувањето и
откачувањето се повторат
многупати во кус период, тоа
може да предизвика проблеми со
користењето на уредот.
Не може да се гарантира
функционирањето ако
приклучокот на уредот USB не е
метален.
Поврзувањето со мемориски
уреди USB од типот i-Stick може
да биде фалично поради
вибрациите на возилото, па не
може да се гарантира дека ќе
функционира.
Внимавајте да не го допирате
приклучокот за поврзување на
USB-то со предмети или со некој
дел од телото.
Мемориски уред USB може да се
препознае само кога е
форматиран во формат

■

■

■

■

FAT16/32. exFAT. NTFS и други
системи на фајлови не се
препознаваат.
Зависно од типот и капацитетот
на меморискиот уред USB и
типот на зачуваните фајлови,
времето за препознавање на
фајловите може да се разликува.
Во тој случај, нема проблем со
производот, само почекајте да се
обработат фајловите.
Фајловите на некои мемориски
уреди USB може да не се
препознаат поради проблеми со
компатибилноста.
Не откачувајте го меморискиот
уред USB додека се репродуцира
од него. Тоа може да предизвика
оштетувања на производот или
на изведбата на уредот USB.
Откачувајте ги поврзаните
мемориски уреди USB кога
палењето на возилото е
исклучено. Ако палењето е
вклучено кога се поврзува
мемориски уред USB, тој може да
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биде оштетен или да не
функционира нормално, во некои
случаи.
■ Мемориски уреди USB може да
се поврзат со овој уред само за
репродуцирање музички/
филмски фајлови, гледање
фотографски фајлови или
надградба.
■ Приклучокот USB на овој уред не
треба да се користи за полнење
дополниелна опрема USB
бидејќи топлината што се
испушта при користење на
приклучокот USB може да
предизвика проблеми со
изведбата или оштетувања на
овој уред.
■ Кога меморискиот уред USB е
поделен на повеќе логички
дискови, може да се
репродуцираат само музички
фајлови од највисоко
рангираниот логички диск. Тоа е
причината што музичките
фајлови за репродуцирање
треба да се снимени на највисоко
рангираниот диск на уредот.
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Музичките фајлови од некој
мемориски уред USB може да не
се репродуцираат нормално и
ако е вчитана апликација со
партиционирање на посебен
диск во рамките на уредот USB.
■ Не може да се репродуцираат
музички фајлови со заштита
DRM (Управување со дигитални
права).
■ Овој производ поддржува
мемориски уреди USB што имаат
капацитет со ограничување од
2500 музички фајлови, 2500
фотографски фајлови, 250
филмски фајлови, 2500 папки и
10 нивоа на структурата на
папките. Не може да се
гарантира нормална употреба за
мемориски уреди што го
надминуваат ова ограничување.
iPod/iPhone може да ги
репродуцираат сите поддржани
музички фајлови. Но во листите
со музички фајлови се
прикажуваат до 2500 фајлови на
екранот по азбучен ред.

■ Моделите на iPod/iPhone што се
поврзани/поддржани од овој
Инфозабавен систем се
следниве.
- iPod 2G Nano/ iPod 3G Nano/
iPod 4G и 5G Nano
- iPod 120GB и 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, и 3G Touch
- iPhone 3G и 3GS
- iPhone 4/4S
■ Поврзувајте ги iPod/iPhone само
со кабли за поврзување
поддржани од производите iPod/
iPhone. Не може да се користат
други кабли за поврзување.
■ Во некои ретки случаи, уредот
iPod/iPhone може да биде
оштетен ако палењето се
исклучи додека е поврзан овој
производ. Кога уредот iPod/
iPhone не се користи, чувајте го
посебно од овој производ кога
палењето на автомобилот е
исклучено.

■ Кога е поврзан уред iPod/iPhone
во приклучокот USB со кабел за
iPod/iPhone, не е поддржана
музика Bluetooth.
■ Поврзете го iPod/iPhone со
приклучокот USB користејќи
кабел iPod/iPhone за
репродукција на музичките
фајлови на него. Ако iPod/iPhone
се поврзе со влезниот приклучок
AUX, музичките фајлови не се
репродуцираат.
■ Поврзете го iPod/iPhone со
влезниот AUX приклучок
користејќи кабел AUX за iPod/
iPhone за репродукција на
филмски фајл од него. Ако iPod/
iPhone е поврзан со приклучокот
USB, филмскиот фајл не се
репродуцира.
■ Функциите за репродукција и
ставките на информативниот
екран на iPod/iPhone што се
користи со овој Инфозабавен
систем може да се разликуваат
од iPod/iPhone во смисла на

Надворешни уреди
редоследот и начинот на
репродуцирање, како и на
прикажаните информации.
■ Видете во следнава табела за
ставките за класификација
поврзани со функцијата за
пребарување на уредот iPod/
iPhone.

На што треба да се внимава при
користењето сликовни фајлови
■ Големина на фајл:
- JPG: од 64 до 5000 точки
(ширина) од 64 до 5000 точки
(висина)
- BMP, PNG, GIF: од 64 до 1024
точки (ширина) од 64 до 1024
точки (висина)
■ Наставки на фајлови:
.jpg, .bmp, .png, .gif (не е
поддржан анимиран GIF)
■ Некои фајлови може да не се
гледаат поради различниот
формат на снимање или
состојбата на фајлот.

Филмски систем
Сликовен систем

Инфозабавниот систем може да
прегледува сликовни фајлови
содржани на меморија USB.

Инфозабавниот систем може да
репродуцира филмски фајлови
содржани на меморија USB.
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На што треба да се внимава при
користењето филмски фајлови
■ Достапна резолуција: до 720 x
576 (Ш x В) точки.
■ Брзина на квадрати: помала од
30 fps.
■ Филмски фајлови што може да се
репродуцираат:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Филмскиот фајл може да не се
репродуцира според форматот
на кодекот.
■ Формат на титли што може да се
репродуцира: .smi
■ Формат на кодек што може да се
репродуцира: divx, xvid, mpeg-1,
mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43),
wmv9 (wmv3)
■ Формат на звук што може да се
репродуцира: MP3, AC3, AAC,
WMA
■ Максимална брзина на битови за
видео:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps
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- wmv9: 3 mbps
- divx 3: 3 mbps
- divx 4/5/6: 4,8 mbps
- xvid: 4,5 mbps
■ Максимална брзина на битови за
звук:
- mp3: 320 kbps
- wma: 320 kbps
- ac-3: 640 kbps
- aac: 449 kbps
■ Не може да се репродуцираат
филмски фајлови со заштита
DRM (Управување со дигитални
права).

Систем на дополнителен уред
Инфозабавниот систем може да
репродуцира дополниетлна музика
или филмови поврзани преку
дополнителен уред.
■ Ако дополнителниот уред е веќе
повзан, притиснете ; > audio >
Source S > AUX за да го пуштите
музичкиот извор на
дополнителниот уред.

■ Тип на кабел за AUX
- 3-полен кабел: кабел AUX за
звук

Систем Bluetooth
- 4-полен кабел: кабел AUX за
филм (кабел AUX за iPod/ iPhone)
4-полниот кабел е поддржан кога
се репродуцира филмски фајл

■ Поддржани профили: HFP,
A2DP, AVRCP, PBAP
■ Поддршката за музика Bluetooth
зависи од мобилниот телефон
или уредот со Bluetootn.
■ Од мобилниот телефон или
уредот со Bluetooth, најдете го
типот уред Bluetooth за
поставување/поврзување на
стерео слушалки со микрофон.
■ Икона на музичка нота n ќе се
појави на екранот ако се успешно
поврзани стерео слушалки со
микрофон.
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■ Звукот што го репродуцира
уредот со Bluetooth се емитува
преку Инфозабавниот систем.
■ Музиката Bluetooth може да се
репродуцира само кога е поврзан
уред со Bluetooth. За да
репродуцирате музика Bluetooth,
поврзете телефон со Bluetooth со
Инфозабавниот систем.
Забелешка
За повеќе информации, видете
„Спојување и поврзување
Bluetooth“ 3 49
■ Ако се прекине врската Bluetooth
додека се репродуцира музика
од телефон, музиката прекинува.
Функцијата за емитување звук
може да не е поддржана кај некои
телефони со Bluetooth. Не може
да се користат истовремено
функциите Bluetooth за без раце
и музика од телефонот. На
пример, ако прејдете на Bluetooth
за без раце додека се
репродуцира музика од
телефонот, музиката ќе прекине.

Пуштање музика од автомобилот
не е можна кога нема музички
фајлови во мобилниот телефон.
■ За да се репродуцира музика
Bluetooth, музиката мора да се
репродуцира барем еднаш од
режимот на музички плеер на
мобилниот телефон или уредот
со Bluetooth откако ќе се поврзе
како стерео слушалки со
микрофон. Откако ќе се
репродуцира барем еднаш,
музичкиот плеер автоматски ќе
репродуцира откако ќе влезе во
режимот за репродукција и
автоматски ќе сопре кога ќе
заврши режимот на музички
плеер. Ако мобилниот телефон
или уредот со Bluetooth не е во
режим на екран за чекање, некои
уреди може да не репродуцираат
автоматски во режимот за
репродукција на музика
Bluetooth.
■ Не менувајте ги песните
премногу брзо кога
репродуцирате музика Bluetooth.
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■ Потребно е извесно време да се
пренесат податоците од
мобилниот телефон до
Инфозабавниот систем.
Инфозабавниот систем го
репродуцира звукот од
мобилниот телефон или уредот
со Bluetooth како што се емитува.
■ Ако мобилниот телефон или
уредот со Bluetooth не е во
режимот на екран за чекање,
може да не репродуцира
автоматски и покрај тоа што се
извршува од режимот за
репродукција на музика
Bluetooth.
■ Инфозабавниот систем ја
пренесува наредбата за
репродукција од мобилниот
телефон во режимот за
репродукција на музика
Bluetooth. Ако тоа се прави во
друг режим, уредот емитува
наредба да се сопре. Зависно од
опциите на мобилниот телефон,
потребно е извесно време за да
се активира наредбата за
репродукција/сопирање.
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■ Ако не функционира
репродукцијата на музика
Bluetooth, проверете дали
мобилниот телефон е во
режимот на екран за чекање.
■ Понекогаш може да дојде до
прекини на звукот за време на
репродукцијата на музика
Bluetooth.

Врска со паметен телефон
Поддршка за паметен телефон
преку апликација
iPod/iPhone
Поврзете iPod/iPhone преку
приклучокот USB за да користите
апликација на iPod/iPhone.
Телефон Android
Поврзете ги телефонот Android и
Инфозабавниот систем преку
безжичната технологија Bluetooth
за да користите апликација на
телефонот Android.
Сајтови на интернет со повеќе
информации
Австрија / германски:
www.chevrolet.at/MyLink

Ерменија / ерменски:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Ерменија / руски:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Азербејџан / азербејџански:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Азербејџан / руски:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Белорусија / руски:
www.chevrolet.by/MyLink
Белгија / фламански:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Белгија / француски:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Босна и Херцеговина / хрватски:
www.chevrolet.ba/MyLink
Бугарија / бугарски:
www.chevrolet.bg/MyLink
Хрватска / хрватски:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Кипар / грчки/англиски:
www.chevrolet.com.cy
Република Чешка / чешки:

www.chevrolet.cz/MyLink
Данска / дански:
www.chevrolet.dk/MyLink
Естонија / естонски:
www.chevrolet.ee/MyLink
Финска / фински:
www.chevrolet.fi/MyLink
Франција / француски:
www.chevrolet.fr/MyLink
Грузија / грузиски:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Грузија / руски:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Германија / германски:
www.chevrolet.de/MyLink
Грција / грчки:
www.chevrolet.gr/MyLink
Унгарија / унгарски:
www.chevrolet.hu/MyLink
Исланд / англиски:
www.benny.is
Ирска / англиски:
www.chevrolet.ie/MyLink
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Италија / италијански:
www.chevrolet.it/MyLink
Казахстан / казашки:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Казахстан / руски:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Летонија / летонски:
www.chevrolet.lv/MyLink
Литванија / литвански:
www.chevrolet.it/MyLink
Луксембург / француски:
www.chevrolet.lu/MyLink
Македонија / македонски:
www.chevrolet.mk/MyLink
Малта / грчки/англиски:
www.chevrolet.com.mt
Молдавија / романски:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Молдавија / романски:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Холандија / холандски:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Норвешка / норвешки:

www.chevrolet.no/MyLink
Полска / полски:
www.chevrolet.pl/MyLink
Португалија / португалски:
www.chevrolet.pt/MyLink
Романија / романски:
www.chevrolet.ro/MyLink
Русија / руски:
www.chevrolet.ru/MyLink
Србија / српски:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Словачка / словачки:
www.chevrolet.sk/MyLink
Словенија / словенечки:
www.chevrolet.si/MyLink
Шпанија / шпански:
www.chevrolet.es/MyLink
Шведска / шведски:
www.chevrolet.se/MyLink
Швајцарија / германски:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Швајцарија / француски:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
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Швајцарија / италијански:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Турција / турски:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Обединето Кралство / англиски:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
iPod/iPhone пораки за грешка и
решенија
Ако Инфозабавниот систем не
успее да ја активира апликацијата
на вашиот iPod/iPhone поврзан
преку приклучокот USB, се
прикажува следнава порака за
грешка.
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■ Your iPhone is locked. =>
Отклучете го iPhone-от.
■ You have another active
application open. => Затворете
друга активна апликација.
■ You haven't installed the
application on your iPhone. =>
Инсталирајте ја апликацијата на
својот iPhone.
Ако верзијата на iOS на iPhone-от е
постара од 4.0, се прикажува
следнава порака за грешка.

Активирајте ја апликацијата на
својот iPhone, па притиснете го
изборникот за саканата апликација
на Инфозабавниот систем.
Ако Инфозабавниот систем не
успее да ја активира апликацијата
на вашиот паметен телефон
поврзан преку безжичната
технологија Bluetooth, се
прикажува следнава порака за
грешка.

■ Препоставете ги сите поставки
поврзани со телефонот, па
притиснете го изборникот за
саканата апликација на
Инфозабавниот систем.
■ Поврзете ги повторно паметниот
телефон и Инфозабавниот
систем преку безжичната
технологија Bluetooth, па
притиснете го изборникот за
саканата апликација на
Инфозабавниот систем.
■ Кога ќе ја сопрете апликацијата
на паметниот телефон, обично
треба извесно време за да се
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врати на нормална работа.
Обидете се да ја активирате
апликацијата по 10 - 20 секунди.
Ако iPhone-от е поврзан со
Инфозабавниот систем преку
приклучокот USB и Инфозабавниот
систем е поврзан со друг телефон
преку безжината технологија
Bluetooth, може да се менува меѓу
двете апликации (iPhone и
bluetooth phone), со помош на
листата прикажана на екранот.

Прикажување/криење на иконите
за апликации на изборникот за
врска со паметен телефон
1. Притиснете ; > smartphone
link. Се прикажува изборникот
за врска со паметен телефон.

2. Притиснете settings. Се
прикажува изборникот за
поставување апликации.

Притиснете iPhone или bluetooth
phone за да ја активирате
апликацијата преку саканиот уред.
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3. Притиснете ја иконата на
саканата апликација за да ја
сокриете прикажаната икона за
апликацијата во изборникот за
врска со паметен телефон.
Притиснете ја иконата на
саканата апликација за да се
прикаже икона за апликацијата
скриена во изборникот за врска
со паметен телефон.
4. Притиснете OK.
Ако има активирана апликација на
изборникот за врска со паметен
телефон, активна е ознаката g во
горниот дел на основниот изборник
или екранот за репродукција.
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Репродукција на звук

Забелешка
Ако корисникот сака да ја
отстрани меморијата USB,
изберете друга функција, а потоа
извадете ја меморијата USB.

USB-плеер
Пуштање музички фајлови од
меморија USB
Ставете ја меморијата USB со
музичките фајлови во USB
приклучокот.
■ Кога Инфозабавниот систем ќе
заврши со читање на
информациите на меморијата
УСБ, автоматски ќе се пушти.
■ Ако се поврзе нечитлива
меморија USB, ќе се појави
порака за грешка и
Инфозабавниот систем
автоматски ќе се префрли на
претходната аудио функција.

Паузирање
Притиснете = за време на
репродукција.
Притиснете l за да продолжи
репродукцијата.
Забелешка
Ако меморијата USB е веќе
поврзана, притиснете ; > audio >
Source S > USB за пуштање на
музичките фајлови на USB-то.
Завршување репродукција на
музички фајлови од USB
1. Притиснете Source S.
2. Изберете друга функција со
притискање AM, FM, AUX или
Bluetooth.

Пуштање на следниот фајл
Притиснете v за да се пушти
следниот фајл.
Пуштање на претходниот фајл
Притиснете го t во рок од 5
секунди репродукција за да се
пушти претходниот фајл.
Враќање на почетокот на
моменталниот фајл
Притиснете t по 5 секунди
репродукција.
Сканирање нанапред или наназад
Држете го притиснато t или v за
време на репродукција за брзо
премотување назад или напред.
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Отпуштете го копчето за да
продолжи репродукцијата со
нормална брзина.
Повторување на фајл
Притиснете r за време на
репродукција.
■ 1: Ја повторува репродукцијата
на моменталниот фајл.
■ ALL: Ја повторува
репродукцијата на сите фајлови.
■ OFF: Враќање на нормална
репродукција.
Произволна репродукција на
фајлови
Притиснете го s за време на
репродукција.
■ ON: Ги репродуцира произволно
сите фајлови.
■ OFF: Враќање на нормална
репродукција.

Преглед на информациите за
репродукцијата на фајловите
Притиснете наслов за време на
репродукција за приказ на
информациите за фајлот што се
репродуцира.
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■ Неправилни информации не
можат да се менуваат или
поправаат на Инфозабавниот
систем.
■ Информациите за песните
искажани со посебни симболи
или на недостапни јазици може
да се прикажат како d.
Користење на изборникот за
музика од USB
1. Притиснете MENU за време на
репродукција. Бројот на
односните песни се прикажува
по сите песни/папки/
изведувачи/албуми/жанрови.

■ Се прикажуваат информации за
насловот, името на фајлот,
името на папката и за
изведувачот/албумот сочувани
со песната.
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iPhone,автоматски ќе се пушти
од последната точка на
репродукција.
■ Ако се поврзе нечитлив уред
iPod/iPhone, ќе се појави
односната порака за грешка и
Инфозабавниот систем
автоматски ќе се префрли на
претходната аудио функција.

2. Притиснете го саканиот режим
за репродукција.
Поставки на тонот
1. Притиснете MENU за време на
репродукција.
2. Листајте со R и S.
Притиснете tone settings.

3. За повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 17.

iPod/iPhone плеер

Само за моделите што
поддржуваат поврзување со iPod/
iPhone.
Пуштање музички фајлови од iPod/
iPhone
Ставете го iPod/iPhone со
музичките фајлови во USB
приклучокот.
■ Кога Инфозабавниот систем ќе
заврши со читање на
информациите од iPod/

Забелешка
Ако е веќе поврзан iPod/iPhone,
притиснете ; > audio > Source S
> iPod за репродукција од iPod/
iPhone.
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Завршување репродукција од iPod/
iPhone
1. Притиснете Source S.
2. Изберете друга функција со
притискање AM, FM, AUX или
Bluetooth.
Забелешка
Ако корисникот сака да го
отстрани iPod/iPhone, изберете
друга функција, а потоа извадете
го iPod/iPhone.
Паузирање
Притиснете = за време на
репродукција.
Притиснете l за да продолжи
репродукцијата.
Пуштање на следната песна
Притиснете v за да се пушти
следната песна.
Пуштање на претходната песна
Притиснете t во рок од 2 секунди
репродукција за да се пушти
претходната песна.
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Враќање на почетокот на
моменталната песна
Притиснете t по 2 секунди
репродукција.

■ ON: Ги репродуцира произволно
сите фајлови.
■ OFF: Враќање на нормална
репродукција.

Сканирање нанапред или наназад
Држете го притиснато t или v за
време на репродукција за брзо
премотување назад или напред.
Отпуштете го копчето за да
продолжи репродукцијата со
нормална брзина.

Преглед на информациите за
песната што е пуштена
Притиснете на наслов за време на
репродукција за приказ на
информациите за песната што се
репродуцира.

Повторување на фајл
Притиснете r за време на
репродукција.
■ 1: Ја повторува репродукцијата
на моменталниот фајл.
■ ALL: Ја повторува
репродукцијата на сите фајлови.
■ OFF: Враќање на нормална
репродукција.
Произволна репродукција на
фајлови
Притиснете го s за време на
репродукција.
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по музички листи/изведувачи/
албуми/песни/жанрови/
композитор/аудио книги.

■ Се прикажуваат информации за
насловот и за изведувачот/
албумот сочувани со песната.
■ Неправилни информации не
можат да се менуваат или
поправаат на Инфозабавниот
систем.
■ Информациите за песните
искажани со посебни симболи
или на недостапни јазици може
да се прикажат како d.
Користење на изборникот за iPod
1. Притиснете MENU за време на
репродукција. Бројот на
односните песни се прикажува

3. За повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 17.
2. Притиснете го саканиот режим
за репродукција.
Поставки на тонот
1. Притиснете MENU за време на
репродукција.
2. Листајте со R и S.
Притиснете tone settings.

Дополнителен уред
Репродукција на извор на музика
од дополнителен уред
Поврзете го дополнителниот уред
со музиката во приклучокот AUX.
Кога Инфозабавниот систем ќе
заврши со читање на
информациите на дополнителниот
уред, автоматски ќе се пушти.

Надворешни уреди

Поставки на тонот
1. Притиснете tone settings за
време на репродукцијата на
музика од aux.

2. За повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 17.

Bluetooth
Репродукција на музика Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете audio на почетниот
изборник.
3. Притиснете Source S на
екранот.
4. Притиснете Bluetooth за да
изберете режим за
репродукција на музиката.
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Забелешка
Ако уредот со Bluetooth не е
поврзан, функцијата не може да
се одбере.
Паузирање
Притиснете 6= за време на
репродукција. Притиснете 6=
повторно за да продолжи
репродукцијата.
Пуштање на следната песна
Притиснете v за да се пушти
следната музика.
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Пуштање на претходната песна
Притиснете t во рок од 2 секунди
репродукција за да се пушти
претходната музика.
Враќање на почетокот на
моменталната песна
Притиснете t по 2 секунди
репродукција.
Пребарување
Држете t или v за брзо
премотување напред или назад.
Повторлива репродукција на
музиката
Притиснете r за време на
репродукција.
■ 1: Ја повторува репродукцијата
на моменталната музика.
■ ALL: Ја повторува
репродукцијата на сета музика.
■ OFF: Враќање на нормална
репродукција.
Забелешка
Оваа функција може да не е
поддржана, зависно од
мобилниот телефон.

Произволна репродукција на
музиката
Притиснете го s за време на
репродукција.
■ ON: Ја репродуцира произволно
сета музика.
■ OFF: Враќање на нормална
репродукција.
Забелешка
Оваа функција може да не е
поддржана, зависно од
мобилниот телефон.
Поставки на тонот
1. Притиснете k за време на
репродукција.

2. За повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 17.

Прикажување слики
Гледање слики
1. Ставете ја меморијата USB со
сликовните фајлови во
приклучокот USB.
Сликата ќе се прегледа.

Надворешни уреди
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Вртење слика

Од екранот за слики, притиснете
u или v за да ја свртите сликата
надесно или налево.

Зголемување слика

Од екранот за слики, притиснете
w за да ја зголемите сликата.

Користење на изборникот за
слики од USB
2. Притиснете на екранот за да ја
гледате на цел екран.
Притиснете на екранот
повторно за да се вратите на
претходниот екран.
Забелешка
Ако меморијата USB е веќе
поврзана, притиснете ; > picture
& movie > Source S > USB
(picture) за да ги прегледувате
сликовните фајлови.
За ваша безбедност, некои
функции се оневозможени додека
возилото се движи.

Гледање слајдови

Од екранот за слики, притиснете
t.
■ Ќе се пуштат слајдови.
■ За време на репродукцијата,
притиснете го екранот за да ги
откажете слајдовите.

Гледање на претходната или
следната слика
Од екранот за слики, притиснете
d или c за да ја видите
претходната или следната слика.

1. Од екранот за слики,
притиснете го MENU. Се
прикажува USB picture menu.
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◆ clock/temp display: За да се
прикажат часовникот и
температурата на цел екран,
изберете On (вклучено) или
Off (исклучено).
◆ display setting:
Прилагодување на
осветленоста и контрастот.
3. Откако ќе завршите со
поставување, притиснете q.

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ picture file list: Ги прикажува
сите листи со сликовни
фајлови.
◆ sort by title: Ги прикажува
сликите подредени по
наслов.
◆ sort by date: Ги прикажува
сликите подредени по датум.
◆ slide show time: Изберете го
интервалот за слајдовите.

Репродукција на
филмови
Пуштање филмски фајл
1. Ставете ја меморијата USB со
филмските фајлови во USB
приклучокот.
Филмот ќе се пушти.

2. Притиснете го екранот за да се
сокрие или прикаже
контролната лента. Притиснете
го екранот повторно за да се
вратите на претходниот екран.
Забелешка
Ако меморијата USB е веќе
поврзана, притиснете ; > picture
& movie > Source S > USB
(movie) за да го репродуцирате
филмскиот фајл.
Функцијата за филмови не е
достапна за време на возење.
(Според сообраќајните прописи,
достапна е само кога возилото е
паркирано.)

Надворешни уреди
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Враќање на почетокот на
моменталниот филм

Притиснете го d по 5 секунди
репродукција.

Сканирање нанапред или
наназад

Паузирање

Притиснете го / за време на
репродукција.
Притиснете го c за да продолжи
репродукцијата.

Пуштање на следниот филм
Притиснете го c за да се пушти
следниот филм.

Пуштање на претходниот
филм

Притиснете го d во рок од 5
секунди репродукција за да се
пушти претходниот филм.

Држете го притиснато d или c за
време на репродукција за брзо
премотување назад или напред.
Отпуштете го копчето за да
продолжи репродукцијата со
нормална брзина.

Гледање на цел екран

Од филмскиот екран, притиснете
го x за да гледате на цел екран.
Притиснете го x повторно за да се
вратите на претходниот екран.

Користење на изборникот за
филм од USB
1. Од филмскиот екран,
притиснете го MENU. Се
прикажува изборникот за филм
од USB.

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ movie file list: Ги прикажува
сите листи со филмски
фајлови.
◆ clock/temp display: За да се
прикажат часовникот и
температурата на цел екран,
изберете On (вклучено) или
Off (исклучено).
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◆ display setting:
Прилагодување на
осветленоста и контрастот.
◆ tone settings: Прилагодување
на поставките за звукот. За
повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 17.
3. Откако ќе завршите со
поставување, притиснете q.

Јазик на титлите

Ако филмскиот фајл има титли на
разни јазици, корисникот ќе може
да ги види.
1. Од филмскиот екран,
притиснете k.

Забелешка
Корисникот може да постави еден
од јазиците за титли поддржани
од филмскиот фајл DivX.
Ако има јазик за титлите,
корисникот може да го постави
јазикот на титлите или да го
вклучи или исклучи.

2. Притиснете < или >.

Забелешка
Формат на титли што може да се
репродуцира: .smi
Името на фајлот со титли (.smi)
треба да биде исто со името на
фајлот на филмот.

Јазик на звукот

Ако филмскиот фајл има звук на
разни јазици, корисникот ќе може
да избере.
1. Од филмскиот екран,
притиснете k.

3. Притиснете го l.

Надворешни уреди
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Забелешка
Корисникот може да постави еден
од јазиците за титли поддржани
од филмскиот фајл DivX.
Ако има јазик за титлите,
корисникот може да го постави
јазикот на титлите или да го
вклучи или исклучи.

Репродукција на филмови од
дополнителни уреди
2. Притиснете < или >.

3. Притиснете го l.

Поврзете го дополнителниот уред
со филм во AUX приклучокот. Кога
Инфозабавниот систем ќе заврши
со читање на информациите на
дополнителниот уред, автоматски
ќе се пушти.

Забелешка
Ако дополнителниот уред е веќе
поврзан, притиснете ; > picture &
movie > Source S > AUX (movie) за
пуштање филм од
дополнителниот уред.
Во случај на iPod/iPhone, поврзете
го iPod/iPhone со приклучокот
AUX користејќи го кабелот AUX
cable за iPod/iPhone за да пуштите
филмски фајл од iPod/iPhone.
Функцијата за филмови не е
достапна за време на возење.
(Според сообраќајните прописи,
достапна е само кога возилото е
паркирано.)
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◆ clock/temp display: За да се
прикажат часовникот и
температурата на цел екран,
изберете On (вклучено) или
Off (исклучено).
◆ display settings:
Прилагодување на
осветленоста и контрастот.
3. Откако ќе завршите со
поставување, притиснете q.

Користење на изборникот за филм
од AUX
1. Од филмскиот екран на AUX,
притиснете го MENU. Се
прикажува изборникот AUX
menu.

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ tone settings: Прилагодување
на поставките за звукот. За
повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 17.

Телефон

Телефон
Bluetooth® ................................... 49
Телефон без раце ...................... 54

Bluetooth®
Разбирање на безжичната
технологија Bluetooth

Безжичната технологија Bluetooth
воспоставува безжична врска меѓу
уредите што поддржуваат
Bluetooth. По првичното спојување,
двата уреда може да се поврзуваат
автоматски секогаш кога ќе ги
вклучите. Bluetooth овозможува
безжично пренесување
информации меѓу телефони со
Bluetooth, уреди PDA или други
уреди што се наоѓаат блиску
користејќи ја краткодометната
безжична телекомуникациска
технологија на 2,45 Ghz. Во
возилото, корисниците може да
упатуваат повици без раце, да
пренесуваат податоци без раце и
да репродуцираат звук со
емитување фајлови поврзувајќи го
мобилниот телефон со системот.
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Забелешка
Може да има ограничувања за
користењето на безжичната
технологија Bluetooth на некои
места.
Поради разновидните услуги
Bluetooth и верзиите на нивниот
фирмин софтвер, вашиот уред
може да реагира различно кога
работи преку врската Bluetooth.
Ако имате прашања за
функционалноста на Bluetooth на
телефонот, видете во упатството
на уредот.

Спојување и поврзување
Bluetooth

За да ја користите функцијата
Bluetooth, проверете дали
Bluetooth е вклучено на вашиот
уред. Видете во упатството за
употреба на уредот со Bluetooth.
Ако нема уред споен со
Инфозабавниот систем
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете phone на почетниот
изборник, а потоа Yes.

50

Телефон
4. На екранот со листата
пребарани, притиснете го
саканиот уред за да го споите.
◆ Ако е поддржано SSP (Secure
Simple Pairing - безбедно
едноставно спојување),
притиснете Yes на појавниот
екран на вашиот уред со
Bluetooth и на
Инфозабавниот систем.

3. Притиснете Search Bluetooth
Device за да побарате
телефони со Bluetooth.

5. Кога уредот со Bluetooth и
Инфозабавниот систем ќе се
спојат успешно, на
Инфозабавниот систем се
прикажува телефонскиот
екран.

◆ Ако не е поддржано SSP
(Secure Simple Pairing),
внесете го PIN-от на својот
уред со Bluetooth како што е
прикажано на
информативниот екран.

Телефон
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Забелешка
Ако има уред Bluetooth што бил
претходно поврзан со
Инфозабавниот систем, системот
ќе изврши автоматско
поврзување. Но ако поставката
за Bluetooth на вашиот уред е
исклучена, на Инфозабавниот
систем ќе се прикаже порака за
неуспех.
Кога поврзувањето нема да
успее, се прикажува порака за
неуспех на Инфозабавниот
систем.
Забелешка
Кога уредот Bluetooth и
Инфозабавниот систем се
успешно споени, именикот се
презема автоматски. Но именикот
може и да не се преземе
автоматски, зависно од видот
телефон. Во тој случај,
продолжете со преземање на
именикот на телефонот.

Ако има уред споен со
Инфозабавниот систем
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings на
почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
> bluetooth settings > pair device.
4. Притиснете го уредот што
сакате да го споите од екранот
за спојување уред, а потоа
продолжете со чекор 6. Кога го
нема саканиот уред на екранот
за спојување уред, притиснете
Search Bluetooth Device за да се
побара саканиот уред.

5. На екранот со листата
пребарани, притиснете го
саканиот уред за да го споите.
◆ Ако е поддржано SSP (Secure
Simple Pairing - безбедно
едноставно спојување),
притиснете Yes на појавниот
екран на вашиот уред со
Bluetooth и на
Инфозабавниот систем.
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◆ Ако не е поддржано SSP
(Secure Simple Pairing),
внесете го PIN-от на својот
уред со Bluetooth како што е
прикажано на
информативниот екран.

6. Кога уредот со Bluetooth и
Инфозабавниот систем ќе се
спојат успешно, на екранот за
спојување уред се прикажува
nh.

◆ Поврзаниот телефон е
означен со y.
◆ Ознаката nh укажува дека се
овозможени функциите за без
раце и за музика од
телефонот.
◆ Ознаката h укажува дека е
овозможена само функцијата
за без раце.
◆ Ознаката n укажува дека е
овозможена само музика
преку Bluetooth.
Забелешка
Кога уредот Bluetooth и
Инфозабавниот систем се
успешно споени, именикот се

Телефон
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презема автоматски. Но именикот
може и да не се преземе
автоматски, зависно од видот
телефон. Во тој случај,
продолжете со преземање на
именикот на телефонот.
Забелешка
Инфозабавниот систем може да
регистрира до пет уреди со
Bluetooth.
Забелешка
Кога поврзувањето нема да успее,
се појавува порака за
неуспешноста на Инфозабавниот
систем.

Проверување на поврзаниот
уред со Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings на
почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
> bluetooth settings > pair device.
4. Споениот уред ќе биде
прикажан со h ако е поврзан.

Прекинување врска на уред
со Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings на
почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
> bluetooth settings > pair device.
4. Притиснете го името на уредот
што сакате да го откачите.

5. Притиснете OK.

Поврзување уред со Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings на
почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
> bluetooth settings > pair device.
4. Притиснете го името на уредот
што сакате да го поврзете.
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4. Притиснете Del.

5. Притиснете OK.

Бришење уред со Bluetooth

Ако веќе не сакате да го користите
уредот со Bluetooth, може да го
избришете.
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings на
почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
> bluetooth settings > pair device.

5. Притиснете Yes.

Телефон без раце
Упатување повик со
внесување телефонски број
1. Внесете го телефонскиот број
користејќи ја тастатурата на
телефонскиот екран.

2. Притиснете го y на екранот или
yw на далечинското на
воланот.
Забелешка
Ако притиснете погрешен број,
притиснете ⇦ за да го бришете
внесениот број цифра по цифра
или држете го притиснато ⇦ за да
ги избришете сите цифри на
внесениот број.

Телефон
Префрлување повик на
мобилен телефон (приватен
режим)
1. Ако сакате да го префрлите
повикот на мобилен телефон
наместо на автомобилскиот
систем без раце, притиснете го
m.

Вклучување и исклучување на
микрофонот

Може да го вклучите или исклучите
микрофонот со притискање на n.

Повикување со повторно
бирање

Од далечинското на воланот,
притиснете yw за да ја прикажете
листата повици или држете го y на
телефонскиот екран.
Забелешка
Повторно бирање не е можно кога
нема историја на повици.

Примање повици

2. Ако сакате да го префрлите
повикот назад на системот без
раце, притиснете го повторно
m. Повикот се префрлува на
автомобилскиот систем без
раце.
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1. Кога некој ви се јавува на
мобилниот телефон поврзан
преку Bluetooth, песната што е
пуштена ќе се прекине,
телефонот ќе заѕвони и ќе
бидат прикажани релевантните
информации.

2. За да разговарате со
телефонот, притиснете yw на
далечинското на воланот или
притиснете Accept на екранот.
За да го одбиете повикот,
притиснете @n на
далечинското на воланот или
притиснете Reject на екранот.
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Телефон

Користење на изборникот за
именикот
1. Притиснете phone book на
телефонскиот екран.

2. Со R и S листајте го именикот.
3. Изберете го записот што сакате
да го повикате.

4. Притиснете го бројот за да се
бира.

Барање записи во именикот
1. Притиснете phone book на
телефонскиот екран.

Телефон
3. Со тастатурата, внесете го
името што сакате да го најдете.
За детали, видете во „Барање
име“ 3 54.
4. Изберете го записот што сакате
да го повикате.

2. Притиснете го o на
екранот phone book.

5. Притиснете го бројот за да се
бира.
Забелешка
Кога уредот Bluetooth и
Инфозабавниот систем се
успешно споени, именикот се
презема автоматски. Но именикот
може и да не се преземе
автоматски, зависно од видот
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телефон. Во тој случај,
продолжете со преземање на
именикот на телефонот.
Барање име
На пр., ако корисникот го бара
името „Алекс“:
1. Притиснете abc за да го
изберете првиот знак.
Имињата што ги содржат
знаците „а“, „b“ или „c“ се
прикажани на екранот на
именикот.
2. Притиснете jkl за да го изберете
вториот знак.
Имињата што ги содржат
знаците „j“, „k“ или „l“ се
прикажани на екранот на
именикот.
3. Притиснете def за да го
изберете третиот знак.
Имињата што ги содржат
знаците „d“, „e“ или „f“ се
прикажани на екранот на
именикот.
4. Притиснете wxyz за да го
изберете четвртиот знак.

58

Телефон
Упатување повик со броевите
за брзо бирање

Имињата што ги содржат
знаците „w“, „x“, „y“ или „z“ се
прикажани на екранот на
именикот.
5. Како што се внесуваат повеќе
букви од името, така листата
можни имиња се скусува.

Упатување повик од
историјата на повици
1. Притиснете го call history на
телефонскиот екран.
2. Притиснете a, b или c.

(Бирани повици)

(Пропушетни повици)

(Примени повици)
3. Изберете го записот што сакате
да го повикате.

Држете го притиснат бројот за брзо
бирање со тастатурата на
телефонскиот екран.
Само броевите за брзо бирање што
се веќе зачувани во мобилниот
телефон може да се користат за
повици со брзо бирање.
Поддржани се броеви за брзо
бирање што имаат до 2 цифри.
За 2-цифрените броеви за брзо
бирање, држете ја притисната
втората цифра за да го упатите
повикот до бројот за брзо бирање.

Телефон
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Вовед
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Општи информации
Инфозабавниот систем
овозможува инфозабава во
вашиот автомобил користејќи ги
најновите технологии.
Радиото може да се користи лесно
со регистрирање до 36 радио
станици FM, AM и DAB (Digital Audio
Broadcasting - дигитално
емитување звук) со копчињата
PRESET [1~6] за секои шест
страници. DAB е достапно само за
моделите тип 1/2-A.
Вградениот CD-плеер може да
репродуцира аудио и MP3 (WMA)
дискови, а USB-плеерот може да
репродуцира од поврзани
мемориски уреди USB или
производи iPod.
Функцијата за поврзување
телефон преку Bluetooth
овозможува да се користат
безжични телефонски повици без
раце, како и да се репродуцира
музика од телефонот. Функцијата
за поврзување телефон со
Bluetooth е достапна само со
моделите тип 1/2-A.

Поврзете преносен музички плеер
со влезот за надворешен извор на
звук за да уживате во богатиот звук
на Инфозабавниот систем.
Дигиталниот процесор на звукот
пружа повеќе претходно поставени
режими на еквилајзерот за
оптимизирање на звукот.
Системот се прилагодува лесно со
внимателно конструираниот уред
за прилагодување, паметниот
екран и повеќефункционалното
копче за изборниците.
■ Делот „Преглед“ дава
едноставен преглед на
функциите на Инфозабавниот
систем и на сите контролни
уреди.
■ Делот „Ракување“ ги објаснува
основните контроли за
Инфозабавниот систем.

Вовед
Екрански приказ

Екранскиот приказ може да се
разликува од прикажаното во
прирачникот бидејќи повеќето
екрани се разликуваат зависно од
поставувањето на уредот и
спецификациите на возилото.

Функција за аларм при
кражба
Инфозабавниот систем има
инсталирано електронски
безбедносен систем за
спречување кражби.
Инфозабавниот систем работи
само во возилото во коешто е
првично инсталиран и не може да
се користи ако се украде.
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Вовед

Преглед на контролните елементи
Тип 1

Вовед
Тип 1-A: Радио/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Тип 1-Б: Радио + CD/MP3 + AUX
1. Екран
Екран за состојбата на
репродукција/прием/изборник и
информации.
2. Копче ВКЛУЧУВАЊЕ/
ГЛАСНОСТ со контролно копче
◆ Уредот се вклучува и
исклучува со притискање на
копчето.
◆ Вртете го контролното копче
за да ја прилагодите
гласноста.
3. Копчиња PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Држете притиснато кое било
од копчињава за да ја
додадете моменталната
радио станица на
моменталната страница сo
oмилени.
◆ Притиснете кое било од
копчињава за да го изберете
каналот поврзан со него.

4. Копче ИСФРЛИ
Притиснете го ова копче за
вадење на дисковите.
5. Отвор за дискови
Во овој отвор се ставаат и вадат
дисковите.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] копче
Притискајте го ова копче за
бирање на страницата со
сочувани омилени канали.
7. INFORMATION [INFO] копче
◆ Притискајте го ова копче за
да ги видите информациите
за фајлот кога ги користите
режимите за репродукција
CD/MP3/USB/iPod.
◆ Преглед на информациите за
радио станиците и
моментално
репродуцираните песни кога
се користи радиото.
8. Копчиња dSEEKc
◆ Притискајте ги овие копчиња
додека го користите радиото
или DAB за автоматско
барање станици со чист
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прием. Може рачно да ја
одредите фреквенцијата на
станицата со држење на
копчињата притиснати.
◆ Притискајте ги копчињата
додека ги користите
режимите за репродукција
CD/ MP3/USB/iPod за
моментално репродуцирање
на претходната или следната
песна.
Може да ги држите
притиснати копчињава за
брзо премотување назад/
напред низ моментално
репродуцираните песни.
9. CD/AUX копче
Притиснете го копчето за да
изберете аудио функција CD/
MP3/AUX или USB/iPod/
Bluetooth.
10. RADIO BAND копче
Притиснете го копчето за да
изберете радио FM/AM или
DAB.

66

Вовед

11. TP копче
Додека ја користите
функцијата FM RDS, вклучете
или исклучете TP (Сообраќајна
програма).
12. CONFIG копче
Притиснете го копчето за да се
отвори изборникот Settings
(поставки).
13. TONE копче
Притискајте го ова копче за
прилагодување/одбирање на
режимот за поставување на
звукот.
14. Копче MENU-TUNE со
контролно копче
◆ Притискајте го ова копче за
да се прикаже моменталниот
функционален изборник или
да се избере/смени
содржината или вредноста на
поставувањето.
◆ Вртете го контролното копче
за движење/ менување на
содржината или вредностите
на поставувањето.

15. Приклучок AUX
Поврзете надворешен извор на
звукот во овој приклучок.
16. P BACK копче
◆ Откажување на внесената
содржина или враќање на
претходниот изборник.
17. Копче ТЕЛЕФОН/ИСКЛ. ЗВУК
◆ Притискајте го ова копче за
активирање на телефонскиот
режим Bluetooth (само за
моделот Тип 1-A) или да се
вклучи или исклучи
функцијата за исклучување
на звукот (само за моделот
Тип 1-Б).
◆ Држете го копчето
притиснато за да ја вклучите
или исклучите функцијата за
исклучување на звукот (само
за моделот Тип 1-А).

Вовед
Тип 2
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Вовед

Тип 2-A: Радио + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Тип 2-Б: Радио + CD/MP3 + AUX
1. Екран
Екран за состојбата на
репродукција/прием/изборник и
информации.
2. Копче ВКЛУЧУВАЊЕ/
ГЛАСНОСТ со контролно копче
◆ Уредот се вклучува и
исклучува со притискање на
копчето.
◆ Вртете го контролното копче
за да ја прилагодите
гласноста.
3. Копчиња PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Држете притиснато кое било
од копчињава за да ја
додадете моменталната
радио станица на
моменталната страница сo
oмилени.
◆ Притиснете кое било од
копчињава за да го изберете
каналот поврзан со него.

4. Копче ИСФРЛИ
Притиснете го ова копче за
вадење на дисковите.
5. Отвор за дискови
Во овој отвор се ставаат и вадат
дисковите.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] копче
Притискајте го ова копче за
бирање на страницата со
сочувани омилени канали.
7. INFORMATION [INFO] копче
◆ Притискајте го ова копче за
да ги видите информациите
за фајлот кога ги користите
режимите за репродукција
CD/MP3/USB/iPod.
◆ Преглед на информациите за
радио станиците и
моментално
репродуцираните песни кога
се користи радиото.
8. Копчиња dSEEKc
◆ Притискајте ги овие копчиња
додека го користите радиото
за автоматско барање
станици со чист прием. Може

рачно да ја одредите
фреквенцијата на станицата
со држење на копчињата
притиснати.
◆ Притискајте ги копчињата
додека ги користите
режимите за репродукција
CD/ MP3/USB/iPod за
моментално репродуцирање
на претходната или следната
песна.
Може да ги држите
притиснати копчињава за
брзо премотување назад/
напред низ моментално
репродуцираните песни.
9. CD/AUX копче
Притиснете го копчето за да
изберете аудио функција CD/
MP3/AUX или USB/iPod/
Bluetooth.
10. RADIO BAND копче
Притиснете го копчето за да
изберете фреквентно подрачје
за радио FM или AM.

Вовед
11. TP копче
Додека ја користите
функцијата FM RDS, вклучете
или исклучете TP (Сообраќајна
програма).
12. CONFIG копче
Притиснете го копчето за да се
отвори изборникот Settings
(поставки).
13. TONE копче
Притискајте го ова копче за
прилагодување/одбирање на
режимот за поставување на
звукот.
14. Копче MENU-TUNE со
контролно копче
◆ Притискајте го ова копче за
да се прикаже моменталниот
функционален изборник или
да се избере/смени
содржината или вредноста на
поставувањето.
◆ Вртете го контролното копче
за движење/ менување на
содржината или вредностите
на поставувањето.

15. Приклучок AUX
Поврзете надворешен извор на
звукот во овој приклучок.
16. P BACK копче
◆ Откажување на внесувањето
или враќање на претходниот
изборник.
17. Копче ТЕЛЕФОН/ИСКЛ. ЗВУК
◆ Притискајте го ова копче за
активирање на телефонскиот
режим Bluetooth (само за
моделот Тип 2-A) или да се
вклучи или исклучи
функцијата за исклучување
на звукот (само за моделот
Тип 2-Б).
◆ Држете го копчето
притиснато за да ја вклучите
или исклучите функцијата за
исклучување на звукот (само
за моделот Тип 2-А).
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Контроли на звукот на
воланот
Контроли на звукот на воланот Тип
1: опција

1. Копче Искл. звук/Затвори
Притиснете го копчето во кој
било режим за репродуцирање
музика за да ја вклучите или
исклучите функцијата за
исклучување на звукот. Во
телефонскиот режим може да
го притискате копчево за
одбивање или завршување
повици.
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Вовед

2. Копче Повик
◆ Притискајте го копчето за да
одговарате на повици или за
влегување во режимот за
повторно бирање.
◆ Држете го копчето
притиснато за да влезете во
дневникот на бирани повици
или да влегувате и
излегувате од режимот за
разговор без раце и режимот
за приватен разговор за
време на повик.
3. Копче/контролно копче Извор
[dSRCc]

◆ Притискајте го копчето за
избирање режим за
репродукција на звукот.
◆ Вртете го контролното копче
за менување на
меморираните радио станици
или на музиката што се
репродуцира.
4. Копчиња Гласност [+ -]
◆ Притискајте го копчето + за
зголемување на гласноста.
◆ Притискајте го копчето - за
намалување на гласноста.
Контроли на звукот на воланот Тип
2: опција

1. Копче Искл. звук/Затвори
Притискајте го копчето за
вклучување и исклучување на
функцијата за исклучување на
звукот.
2. Не е достапно
3. Копче/контролно копче Извор
[dSRCc]
◆ Притискајте го копчето за
избирање режим за
репродукција на звукот.
◆ Вртете го контролното копче
за менување на
меморираните радио станици
или на музиката што се
репродуцира.
4. Копчиња Гласност [+ -]
◆ Притискајте го копчето + за
зголемување на гласноста.
◆ Притискајте го копчето - за
намалување на гласноста.

Вовед

Ракување
Копчиња и контролирање на
уредот

Со Инфозабавниот систем се
ракува со функциските копчиња,
повеќефункционалното контролно
копче со вртење и изборникот
прикажан на екранот.
Копчињата и контролните уреди
што се користат на системот се
следниве.
■ Копчињата и контролното копче
на Инфозабавниот систем
■ Копчињата на далечинскиот
управувач на воланот

Вклучување/исклучување на
системот
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Автоматско исклучување

Кога прекинувачот за палење
(клучот за палење) е во положбата
исклучено, вклучувањето на
Инфозабавниот систем со копчето
ВКЛУЧУВАЊЕ/ГЛАСНОСТ
автоматски ќе го исклучи
Инфозабавниот систем десет
минути по последното ракување на
корисникот.

Контрола на гласноста

Притиснете го копчето
ВКЛУЧУВАЊЕ/ГЛАСНОСТ за да го
вклучите системот.
По вклучувањето, се пушта
претходно избраната радио
станица или песна. (Меѓутоа, ќе
биде различно за звукот Bluetooth
зависно од уредот.)
Притиснете го копчето
ВКЛУЧУВАЊЕ/ГЛАСНОСТ за да го
исклучите системот.

Вртете го контролното копче
ВКЛУЧУВАЊЕ/ГЛАСНОСТ за да ја
прилагодите гласноста.
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■ Ако го користите далечинскиот
управувач на воланот,
притискајте ги копчињата за
ГЛАСНОСТ [+/-] за да ја
прилагодите јачината.
■ Се прикажува моменталната
гласност на звукот.
■ При вклучувањето на
Инфозабавниот систем,
гласноста е последната избрана
(кога е помала од максималната
гласност при вклучување).

Автоматска контрола на
гласноста

Штом ќе почне да работи
поставката за гласност на звукот
според брзината, гласноста ќе се
контролира автоматски според
брзината на возилото за да се
компензира за бучавата од
моторот и гумите. (Видете во
Settings (Поставки) → Radio settings
(Поставки за радио) → Auto Volume
(Автоматска гласност)).

Ограничување на гласноста
при висока температура

Ако внатрешната температура на
радиото е многу висока,
Инфозабавниот систем ќе ја
ограничи максималната гласност
што може да се постави.
Ако е потребно, гласноста
автоматски ќе се намали.

Притиснете го копчето TONE кога
го користите соодветниот режим на
работа.
Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да го изберете
саканиот режим за контрола на
тонот, а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Поставки на тонот

Од Tone settings, звучните функции
може да се постават различно,
според радиото FM/AM/DAB и на
секоја од функциите на аудио
плеерот.

Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата вредност за контрола на
тонот, а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Вовед
Може да се активира моментално
избраната ставка со долг притисок
на копчето MENU-TUNE во
режимот за конфигурирање, или да
се активираат сите ставки на
режимот за конфигурирање со долг
притисок на копчето TONE.
Поставки на тонот
■ Басови: Прилагодување на
нивото на басовите од -12 до +12.
■ Средни тонови: Прилагодување
на нивото на средните од -12
до +12.
■ Високи тонови: Прилагодување
на нивото на високите од -12
до +12.
■ Распределба на звукот:
Прилагодување на рамнотежата
меѓу предните и задните
звучници од предни 15 до задни
15 кај моделот со шест звучници.

■ Баланс: Прилагодување на
рамнотежата меѓу левите и
десните звучници од леви 15 до
десни 15.
■ EQ (Еквалајзер): Изберете или
исклучете го стилот на звукот
(ИСКЛ ↔ Поп ↔ Рок ↔ Класична ↔
Говор ↔ Кантри).
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Притиснете го копчето MENUTUNE за да отворите некој од
изборниците FM /menu, AM menu
или DAB menu со опции за
избирање станици.
Пуштање звук од CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth или од
надворешниот влез (AUX)

Избирање функција
FM/AM или DAB радио

Притиснете го копчето RADIO
BAND за да изберете радио FM/AM
или DAB.

Притискајте го копчето CD/AUX
повеќе пати за да ги менувате
функциите на плеерот за звук,
функцијата AUX за дискови CD/
MP3, или поврзаните USB или iPod,
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аудио плеер Bluetooth. (MP3/CD →
USB → iPod, BT audio → AUX → CD/
MP3....)
На далечинскиот управувач на
воланот, притискајте го Извор
[dSRCc] за да го изберете саканиот
режим.

Телефонски уред Bluetooth без
раце

Притиснете го копчето ТЕЛЕФОН/
ИСКЛ. ЗВУК за да ја изберете
телефонската функција Bluetooth
без раце (само за моделите тип 1/2A).
Притиснете го копчето MENUTUNE за да го отворите изборникот
со опции за односната функција
или изборникот за соодветниот
уред (освен за звук Bluetooth).

Притиснете го копчето ТЕЛЕФОН/
ИСКЛ. ЗВУК за да го отворите
Bluetooth со опции за односната
функција.

Приспособување кон
индивидуалните потреби
Главни копчиња/контролно
копче

Копчињата и контролното копче
што се користат во Settings
(поставки) се следниве:
(12) CONFIG копче

Вовед
Притиснете го копчето за да се
отвори изборникот Settings
(поставки).
(14) Копче MENU-TUNE со
контрола
■ Вртете го контролното копче за
да дојдете до ставка во
изборникот или за поставување.
■ Притиснете го копчето за да го
изберете и влезете во деталниот
контролен екран што го има
моменталниот изборник или
ставката за поставување.
(16) P BACK копче
Откажување на внесувањето или
враќање на претходниот екран или
изборник.

Како се користи изборникот за
поставување за
прилагодување кон
индивидуалните потреби

■ Изборниците и функциите за
поставување може да се
разликуваат, зависно од моделот
на автомобилот.
■ Видете: Табела со информации
за изборникот Settings подолу.
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Откако ќе ја прегледате табелата
со информации за изборникот
Settings подолу, вртете го копчето
MENU-TUNE за да дојдете до
саканиот изборник за
поставување, а потоа притиснете
го копчето MENU-TUNE.

[Пример] Settings → Time Date → Set
date: 23 Jan 2012

■ Се покажува детална листа за
релевантниот изборник за
поставување или состојбата за
функционирање.
■ Ако има и друга детална листа,
може да го повторите дејството.
Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот Settings.
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Вовед
Табела на информации за
поставките
[Languages (Јазици)]

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја одредите
саканата вредност за поставување
или состојба за функционирање, а
потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE.

■ Ако релевантната детална листа
е составена од повеќе ставки,
повторете го дејството.
■ Одредете ја/внесете ја
релевантната вредност за
поставување и состојбата за
функционирање ќе се смени.

Одберете го саканиот јазик.

Вовед
[Време и датум]

ММ/ДД/ГГГГ: Јан. 23, 2012
■ RDS синхронизација на
часовникот: Изберете On
(вклучено) или Off (исклучено)
[Radio settings (Поставки за радио)]

Местење на времето: Поставете ги
рачно часот и минутите на
моменталното време.
■ Местење на датумот: Поставете
ги рачно моменталните година/
месец/ден.
■ Местење на форматот на
часовникот: Изберете 12- или 24часовен приказ.
■ Местење на форматот на
датумот: Одредете го форматот
за прикажување на датумот.
ГГГГ.ММ.ДД: 2012 јан. 23
ДД/ММ/ГГГГ: 23 јан. 2012

■ Автоматска контрола на
гласноста: Одредете Off (искл.)/
Low (тивко)/Medium (средно)/
High (гласно).
■ Maximum Startup Volume
(Максимална гласност при
вклучување):
Поставете ја рачно
максималната вредност за
гласноста при вклучување.
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■ Омилени станици:
Рачно одредете ги броевите на
страниците со oмилени станици.
■ AS Stations (Станици со
автоматско меморирање):
Одредете ја функцијата Auto
Store stations (Автоматско
меморирање станици) за секое
радио.
■ Опции за RDS: Одредете ги RDS
options (опции за RDS).
- RDS: On/Off (активирање или
исклучување на функцијата
RDS).
- Регионално: On/Off
(активирање или исклучување на
функцијата Regional).
- Стопирање на текстот: On/Off
(активирање или исклучување на
функцијата Text scroll freeze).
- Гласност на ТА: Одредете ТА
volume.
■ DAB settings (поставки):
Поставување на DAB settings.
- Auto ensemble linking: On/Off
(активирање или исклучување на
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функцијата Auto ensemble linking
(Автоматско поврзување
ансамбли)).
- Auto linking DAB-FM: On/Off
(активирање или исклучување на
функцијата Auto linking DAB-FM
(Автоматско поврзување на DABFM)).
- Dynamic audio adaptation: On/
Off (активирање или
исклучување на функцијата
Dynamic audio adaption
(Динамичка аудио адаптација)).
- Band selection (Одбирање
фреквентно подрачје):
Поставете Both (Двете), L-band
или Band III.

[Поставки за Bluetooth]

Bluetooth: Влегување во
поставките за Bluetooth.
■ Активирање: Изберете On
(вклучено) или Off (исклучено).
■ Device list (Листа уреди):
Изберете ги саканите уреди и
изберете/поврзете/ одвојте или
избришете.
■ Pair Device: Спојување на нов
уред Bluetooth.

■ Change Bluetooth code: Рачно
менување/одредување на
шифрата за Bluetooth.
■ Враќање на фабричките
поставки: Враќање на почетните
вредности на поставувањето на
фабричките.

Радио

Радио
Употреба ..................................... 79
Радио податочен систем
(RDS) ........................................... 86
Фиксна стапчеста антена .......... 90

Употреба
Пред да користите радио FM,
AM или DAB
Главни копчиња/контролно копче
(10) RADIO BAND копче
Притиснете го копчето за да
изберете радио FM, AM или DAB.
(14) Копче MENU-TUNE со
контрола
■ Вртете го ова копче/контролно
копче за рачно наоѓање
фреквенција на којашто се
емитува.
■ Притискајте го ова копче/
контролно копче за
пристапување до екранот на
изборникот од моменталниот
режим.
(16) P BACK копче
Откажување на внесувањето или
враќање на претходниот екран или
изборник.
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(8) Копчиња dSEEKc
■ Притиснете го ова копче за
автоматско барање на
достапните радио или станици
DAB.
■ Држете го копчето притиснато за
да ја смените радио или
фреквенцијата DAB по желба, а
потоа отпуштете го за да
застанете на моменталната
фреквенција.
(6) Копче ОМИЛЕНИ [FAV1-2-3]
Притискајте го копчето за движење
низ страниците на сочуваните
омилени радио или станици DAB.
(3) Копчиња PRESET 1 ~ 6
■ Држете притиснато кое било од
овие копчиња на МЕМОРИЈАТА
за да ја меморирате
моменталната радио станица на
тоа копче.
■ Притиснете го копчето за да ја
изберете станицата сочувана на
тоа копче од МЕМОРИЈАТА.
(11) TP копче
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Додека ја користите функцијата FM
RDS, вклучете ја On или исклучете
ја Off функцијата TP (Сообраќајна
програма).
(7) Копче ИНФОРМАЦИИ [INFO]
Преглед на информациите за
емитуваните радио или станици
DAB.

Се прима претходно избраната
радио страница.

Автоматско барање на услужните
компоненти DAB

Автоматско барање радио станици

Слушање на радио или
станица DAB
Бирање радио или режим DAB

Притискајте ги копчињата
dSEEKc за автоматско
пребарување на достапните радио
станици со добар прием.

Притискајте го копчето RADIO
BAND за да изберете FM, AM или
радио DAB.

Притискајте ги копчињата
dSEEKc за автоматско барање на
достапните услужни компоненти
DAB за моменталниот ансамбл.
За да скокнете на претходниот/
следниот ансамбл, притискајте ги
копчињата dSEEKc.

Радио
Барање радио станици

Барање ансамбл DAB

Поврзување на услугата DAB

Држете ги притиснати копчињата
dSEEKc за брзо менување на
фреквенцијата, а потоа отпуштете
го копчето на саканата
фреквенција.

Држете ги притиснати копчињата
dSEEKc за автоматско барање на
достапните услужни компоненти
DAB со добар прием.

(DAB-DAB on (вкл.)/DAB-FM off
(искл.))
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(DAB-DAB off (искл.)/DAB-FM on
(вкл.))

(DAB-DAB on (вкл.)/DAB-FM on
(вкл.))
Кога ќе го поставите Auto linking
DAB-FM активно, ако сигналот на
услугата DAB е слаб,
Инфозабавниот систем ја прима
поврзаната услужна компонента
автоматски (видете во Settings →
Radio settings → DAB settings → Auto
linking DAB-FM).

Рачно местење радио станица

Рачно местење радио станица DAB

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за рачно наоѓање на
саканата радио фреквенција.

Од режимот DAB, притиснете го
копчето MENU-TUNE за да влезете
во изборникот DAB menu.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете DAB
manual tuning, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да рачно наоѓање
на саканата фреквенција на
емитување, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Радио
Користење на листата станици
DAB

Прикажување на информациите
DAB
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Користење на копчињата на
МЕМОРИЈАТА
Меморирање копче од МЕМОРИЈА

Вртете го копчето MENU-TUNE за
да се прикаже DAB stations list.
■ Ќе се прикажат информации од
DAB stations list.
■ Ако DAB stations list е празна,
автоматски почнува ажурирање
на DAB stations list.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата листа, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да се
прима соодветниот канал.

Притискајте го копчето
INFORMATION [INFO] за да го
изберете саканиот режим за
прикажување на информациите за
станицата DAB.
Ќе се прикажат првите
информации за емитувањето од
избраната страница FAV
(Омилени).

Притиснете го копчето FAVOURITE
[FAV1-2-3] за да ја изберете
саканата страница со сочувани
омилени станици.
Држете притиснато кое било од
копчињата за PRESET [1 ~ 6] за да
ја меморирате моменталната
радио или станица DAB на тоа
копче од избраната страница со
омилените станици.
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■ Може да се сочуваат до 3
страници со омилени станици, и
секоја страница може да содржи
најмногу шест радио или
станици DAB.
■ Може да се постави бројот на
страниците со омилени станици
што ќе се користат во Settings
(Поставки) → Radio settings
(Поставки за радио) → Radio
favourites (Oмилени станици)
(макс. број страници со
омилени)".
■ Ако се меморира нова радио
страница на копче од PRESET [1
~ 6] на кое претходно имало
меморирано станица,
претходната содржина ќе се
избрише и ќе се замени со новата
радио или станица DAB.

Директно слушање од копчињата
PRESET

Користење на изборникот за
радио или DAB

Притискајте го копчето
FAVOURITE [FAV1-2-3] за да ја
изберете саканата страница со
меморирани FAV (омилени
станици).
Ќе се прикажат првите
информации за емитувањето од
избраната страница FAV
(Омилени).
Притиснете копче PRESET [1 ~ 6]
за директно слушање на радио или
станицата DAB меморирана на тоа
копче.

Притискајте го копчето MENUTUNE за да се прикаже изборникот
за радио или DAB menu.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до
саканата ставка од изборникот, а
потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE за да ја изберете
соодветната ставка или за да се
прикаже детален изборник за
ставката.

Радио
Изборник FM/AM/DAB → Листа
омилени

Изборник FM/AM → Листа станици
FM/AM
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Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата листа, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да се
прима соодветниот канал.
Изборник FM/DAB → Листа
категории FM/DAB

Од ставката FM menu/AM menu/
DAB menu, вртете го контролното
копче MENU-TUNE за да изберете
Favourites list, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Ќе се прикажат информации за
Favourites list.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата Favourites list, па
притиснете го копчето MENUTUNE за да се прима соодветниот
канал.

Од изборникот FM menu/AM menu,
вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете FM
station list/AM stations list, па
притиснете го копчето MENUTUNE.
Ќе се прикажат информациите за
листите FM stations list/AM stations
list.

Од изборникот FM menu/DAB
menu, вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до FM
category list/DAB category list, па
притиснете го копчето MENUTUNE.
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Ќе се прикажат листите со
категории FM category list/DAB
category list.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата листа, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да се
прима односната фреквенција.
Изборник DAB → Соопштенија DAB

Ќе се прикажат DAB
announcements.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ги изберете
саканите листи, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да се
прима односната фреквенција.
Изборник FM/AM/DAB →
Ажурирање на листата станици
FM/AM/DAB

stations list/Update DAB stations list,
па притиснете го копчето MENUTUNE.
■ Ќе почне со ажурирање на
листите станици FM stations list/
AM stations list/DAB stations list.
■ За време на ажурирањето на
листите FM stations list/AM
stations list/DAB stations list,
притиснете го копчето MENUTUNE или копчето претходно P
BACK за да се сопре
сочувувањето на измените.

Радио податочен систем
(RDS)
■ Радио податочниот систем
(RDS) е услуга на станиците FM
што значително олеснува да се
најдат станици со беспрекорен
прием.
Од изборникот DAB menu, вртете
го контролното копче MENU-TUNE
за да дојдете до DAB
announcements, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Од изборникот FM menu/AM menu/
DAB menu, вртете го контролното
копче MENU-TUNE и дојдете до
Update FM stations list/Update AM

Радио
Конфигурирање на RDS

■ Станиците со RDS се означени
со името на програмата со
фреквенцијата на емитувањето.

Гледање на информациите за
емитување RDS
Додека примате станица со RDS,
притиснете го копчето
INFORMATION [INFO] за да ги
видите информациите за
емитување RDS што се примаат.

Притиснете го копчето CONFIG за
да се прикаже изборникот Settings
(Поставки).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до Radio
settings (Поставки за радиото), па
притиснете го копчето MENUTUNE.
Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете RDS
Options, па притиснете го копчето
MENU-TUNE.

Вклучување и исклучување
на RDS
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Поставување на опцијата RDS на
On (вклучено) или Off (исклучено).
Ова се предностите на активиран
RDS:
■ На екранот името на програмата
на наместената станица се
појавува наместо нејзината
фреквенција.
■ Инфозабавниот систем секогаш
ја пушта фреквенцијата со
најдобар прием на наместената
станица со помош на AF
(алтернативна фреквенција).
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Од изборникот RDS options, вртете
го контролното копче MENU-TUNE
да дојдете до RDS: Off., а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE за да ја вклучите
функцијата RDS.

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

Од изборникот RDS options, вртете
го контролното копче MENU-TUNE
да дојдете до Regional: Off., а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE за да ја вклучите функцијата
регионално.

Од изборникот RDS options, вртете
го контролното копче MENU-TUNE
да дојдете до Text scroll freeze:
Off., а потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE за да ја вклучите
функцијата Text scroll freeze.

Вклучување и исклучување на
стопирањето на текстот

Гласност на сообраќајните
соопштенија (TA)

За да ја вклучите или исклучите
функцијата за стопирање на
текстот Text scroll freeze (за
прикажување на информациите за
програмската услуга).

Минималната гласност на
сообраќајните соопштенија (TA)
може да е намести однапред.

Радио
Минималната гласност на
сообраќајните соопштенија може
да се зголеми или намали во
споредба со нормалната гласност
на звукот.

Од изборникот RDS options, вртете
го контролното копче MENU-TUNE
за да дојдете до TA Volume
(гласност на сообраќајните
соопштенија), а потоа притиснете
го копчето MENU-TUNE.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да го прилагодите
нивото на гласноста за TA (TA
volume), а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Радио сообраќајна услуга

TP = состојба на патиштата
Станиците со радио сообраќајна
услуга се RDS станици кои
емитуваат сообраќајни вести.
Вклучете ја или исклучете ја
функцијата на Инфозабавниот
систем за готовност за сообраќајни
соопштенија:

Надвор од телефонскиот режим,
притиснете го копчето TP за да ја
активирате или деактивирате
функцијата за соопштенија за
состојбата на патиштата.
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■ Ако радио сообраќајната услуга е
вклучена, се прикажува [ ] во
главниот изборник на радиото.

■ Ако моменталната станица не е
станица со радио сообраќајна
услуга, автоматски почнува
пребарување на следната
станица со радио сообраќајна
услуга.
■ Штом ќе се пронајде станица со
радио сообраќајна услуга, во
главниот изборник на радиото се
прикажува TP.
■ Ако е вклучена радио
сообраќајната услуга,
репродукцијата на CD/МР3/USB/
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iPod/Bluetooth или AUX се
прекинува за времетраење на
сообраќајното соопштение.

Сообраќајното соопштение се
прекинува, но радио сообраќајната
услуга останува вклучена.

Блокирање на сообраќајните
соопштенија

Блокирање на моменталните
сообраќајни соопштенија

За блокирање на сообраќајното
соопштение, на пр. за време на
репродукција на CD/МР3 или радио
прием:

Фиксна стапчеста антена

За блокирање на моменталното
сообраќајно соопштение, на пр. за
време на радио прием ТА:

За да ја извадите антената од
покривот, завртете ја обратно од
насоката на стрелките на
часовникот. За да ја монтирате
антената на покривот, завртете ја
во насоката на стрелките на
часовникот.
Надвор од телефонскиот режим,
притиснете го копчето TP.
Вклучете ја радио сообраќајната
услуга и намалете ја гласноста на
Инфозабавниот систем докрај.

Надвор од телефонскиот режим,
притиснете го копчето TP.

Радио
Внимание
Гледајте да ја извадите
антената пред влегувањето во
просторија со низок таван или
инаку таа може да се оштети.
Влегувањето во автоматската
перална за автомобили со
монтирана антена може да
резултира со оштетување на
антената или на облогата на
покривот. Секако извадете ја
Вашата антена пред да влезете
во автоматската перална за
автомобили.
Монтирајте ја антената целосно
затегната и дотерајте ја во
исправената положба за да се
обезбеди правилниот прием.
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ЦД плеер ..................................... 92
Дополнителни уред .................. 102

ЦД плеер
CD/MP3-плеерот на овој систем
може да репродуцира аудио и
дискови со MP3 (WMA).

Пред да го користите ЦДплеерот
Важни информации за аудио и
дисковите со MP3 (WMA)

Внимание
Како и да е, не ставајте ДВД-а,
минидискови со пречник од 8 см
или дискови со ненормални
површини во овој плеер за CD/
MP3 (WMA).
Не ставајте налепници на
површините на дисковите.
Таквите дискови може да се
заглават во ЦД-плеерот и да го
оштетат погонот. Ако дојде до
тоа, уредот ќе мора да се
замени со високи трошоци.

■ Аудио дискови со заштита од
пиратирање и без
компатибилност со стандардот
за аудио CD-а може да не се
репродуцира правилно или
воопшто.
■ Дискови CD-R и CD-RW што се
снимени во домашни услови
полесно може да се оштетат од
оригиналните CD-а. Со
дисковите CD-R и CD-RW
снимени во домашни услови
треба да се ракува многу
внимателно. Прочитајте го
следново.
■ Дисковите CD-R и CD-RW
снимени во домашни услови
може да не се репродуцираат
правилно или воопшто. Во такви
случаи, проблемот не е до
уредот.
■ Кога менувате дискови,
внимавајте да не оставате
отпечатоци од прстите на
страната за репродукција.

Аудио плеери
■ Откако ќе го извадите дискот од
CD/MP3-плеерот, погрижете се
веднаш да го ставите во
обвивката за да не се оштети или
замачка со прашина.
■ Ако дискот е замачкан со
прашина или течност, тоа може
да предизвика проблеми со
загадување на ласерската леќа
или на CD/MP3-плеерот во
уредот.
■ Заштитете ги дисковите од
топлина и изложеност на
директна светлина.
Видови дискови што може да се
користат
■ Овој уред може да репродуцира
аудио CD/MP3 (WMA) дискови.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA) : CD-R/ CD-RW/
CD-ROM
■ Подолу наведените фајлови MP3
(WMA) не може да се
репродуцираат.

◆ Фајлови кодирани според
стандардите MP3i
(интерактивно MP3) или MP3
PRO
◆ Нестандардно кодирани
фајлови MP3 (WMA)
◆ Фајлови MP3 што не се во
форматот MPEG1 Layer3
На што да внимавате со дисковите
■ Не користете дискови како што се
наведени подолу. Прекумерна
употреба на ваквите дискови во
плеерот може да предизвика
проблеми
◆ Дискови со налепници, етикети
или заштитна ќелија
◆ Дискови со налепница
испечатена со домашен
печатач
◆ Дискови што се направени со
прегорување, односно што
содржат податоци повеќе од
стандардниот капацитет

■

■

■
■
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◆ Дискови со пукнатини или
гребаници или што се
извиткани нема да се
репродуцираат правилно
◆ Дискови од 8 см или некружни
дискови (квадратни,
петоаголни, елипсовидни)
Во отворот за дискови ставајте
само дискови, инаку може да
предизвикате проблеми или
оштетувања.
Плеерот на дискови може да не
работи правилно ако се вклучи
греењето при студено време
поради влагата што се создава
во уредот. Во таков случај,
оставете го уредот исклучен
околу еден час пред да се
користи.
Репродукцијата може да сопре
поради тресење на возилото на
нерамни патишта.
Не вадете ги и не ставајте ги
дисковите на сила, и не
блокирајте ги додека се
исфрлаат.
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■ Вметнувајте ги дисковите со
испечатената страна нагоре.
Нема да може да се
репродуцираат ако се вметнат
наопаку.
■ Не допирајте ја снимената
страна со рака додека ракувате
со дисковите (страната без
шари).
■ Ставајте ги дисковите што не се
користат во обвивките и чувајте
ги на место што не е изложено на
директна светлина или висока
температура.
■ Не размачкувајте хемиски
материи на дисковите. Чистете
ги дисковите со мокра мека крпа,
бришејќи од центарот кон
рабовите.

На што треба да се внимава со
дисковите CD-R/RW
■ Кога користите дискови CD-R/
CD-RW, може да се користат
само дискови што се
финализирани.
■ Дисковите направени на
домашен компјутер може да не
се репродуцираат, зависно од
поставките на апликацијата и
системот.
■ Дисковите CD-R/CD-RW,
особено оние што се продаваат
на големо, може да не работат
ако се изложени на директна
светлина или високи
температури, или ако се чуваат
во автомобилот подолго време.
■ Насловот и другите текстуални
информации снимени на
дисковите CD-R/CD-RW може да
не се прикажат на овој уред.
■ Дисковите CD-RW може да се
вчитуваат подолго од обичните
дискови CD или CD-R.

■ Оштетените музички фајлови
може да не се репродуцираат
или да им се прекине
репродукцијата.
■ Некои дискови со заштита од
пиратирање може да не се
репродуцираат.
■ Дисковите со MP3 (WMA) може
да имаат најмногу 512 фајлови за
секое од 10-те нивоа папки, а
може да се репродуцираат
најмногу 999 фајлови.
■ Овој систем препознава само
дискови MP3 (WMA) што се
снимени со ISO-9660 ниво 1/2
или систем на фајлови Joliet. (Не
го поддржува системот на
фајлови UDF.)
■ Фајловите MP3/WMA не се
соодветни со пакетното
пренесување податоци за
пишување.

Аудио плеери
■ Дисковите со фајлови MP3/WMA
или аудио податоци (CDDA)
може да не се репродуцираат ако
се дискови CD-Extra или MixedMode.
■ Имиња на фајловите и папките
што може да се користат според
типот меморија за дискот се
следниве, заедно со четирите
знаци на наставката на фајлот
(.mp3).
◆ ISO 9660 Level 1: Најмногу
12 знаци
◆ ISO 9660 Level 2: Најмногу
31 знак
◆ Joliet: Најмногу 64 знаци
(1 бајт)
◆ Долги имиња на фајлови
Windows: Најмногу 28 знаци
(1 бајт)
На што да внимавате со музичките
фајлови MP3/WMA
■ Овој производ може да
репродуцира фајлови MP3
(WMA) со наставки mp3, .wma
(мали букви) или .MP3 и .WMA
(големи букви).

■ Фајлови MP3 што може да се
репродуцираат со овој производ
се следниве
◆ Брзина на битови: 8 kbps ~
320 kbps
◆ Фреквенција на семплирање:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (за
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (за MPEG-2)
■ Производот може да
репродуцира фајлови со брзина
на битови 8kbps ~ 320kbps, но
фајловите со брзина на битови
над 128kbps ќе имаат
висококвалитетен звук.
■ Уредот може да прикажува
информации од ознаки ID3
(верзија 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 или 2.4)
за фајловите MP3, како што се
името на албумот и изведувачот.
■ За да се прикажат информациите
за албумот (наслов на дискот),
песната (наслов на песната) и
изведувачот (изведувач на
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песната), фајлот треба да биде
соодветен со ознаките ID3 со
формат V1 и V2.
■ Уредот може да репродуцира
фајлови MP3 со VBR. Кога се
репродуцира фајл MP3 од овој
тип VBR, преостанатото време
што се прикажува може да се
разликува од фактичкото време.
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Редослед за репродуцирање
музички фајлови

Репродукција на CD/MP3
Главни копчиња/контрола
(9) CD/AUX копче
Изберете го CD/MP3-плеерот.
(14) Копче MENU-TUNE со
контролно копче
■ Вртете го копчето/контролното
копче за да дојдете до листата
песни, изборникот или
информациите за песните MP3
(WMA).
■ Притиснете го копчето/
контролното копче за да се
прикаже екранот на изборникот
за моменталниот запис или
моменталниот режим.
(8) Копчиња dSEEKc
■ Притискајте ги копчињата за
репродукција на претходната или
следната песна.
■ Држете ги копчињата притиснати
за брзо премотување назад или
напред на песната, и отпуштете
го копчето за да продолжи
репродукцијата со нормална
брзина.

(4) Копче ИСФРЛИ
Исфрлување на дискот.
(7) Копче INFORMATION [INFO]
Прикажување на информациите за
песната што се репродуцира.
Вметнување и репродуцирање
диск

Вметнете го дискот за
репродуцирање со испечатената
страна нагоре во отворот за
дискови.

Аудио плеери
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Исфрлување диск

■ Штом ќе заврши читањето на
информациите за дискот,
автоматски ќе почне
репродукција од првата песна.
■ Кога ќе се вметне диск што не
може да се прочита, автоматски
ќе се исфрли и ќе се прикаже
порака за грешка на дискот, а
потоа системот ќе се префрли на
претходно користената функција
или на радиото FM.

Кога е веќе вметнат диск што треба
да се репродуцира, притискајте го
копчето CD/AUX повеќепати за да
изберете репродукција CD/MP3.
■ Ако нема диск што треба да се
репродуцира, No CD Inserted (Не
е вметнат диск) и функцијата
нема да се избере.
■ Претходно репродуцираната
песна автоматски ќе почне да се
репродуцира.

За да исфрлите диск, притиснете
го копчето ИСФРЛИ за да го
извадите дискот.
■ Кога ќе излезе дискот,
автоматски се префрлува на
претходно користената функција
или на радиото FM.
■ Дискот автоматски ќе се вметне
назад ако не се извади одредено
време.
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Менување песна што се
репродуцира

Притискајте ги копчињата
dSEEKc во режимот за
репродукција за пуштање на
претходната или следната песна.
Со контролното копче на воланот,
песните се менуваат лесно со
вртење на контролното копче
Извор [dSRCc].

Менување на местото за
репродукција

Или, вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до
листата песни, па притиснете го
MENU-TUNE за да ја смените
песната веднаш.

Држете ги копчињата dSEEKc за
време на репродукцијата за брзо
премотување назад или напред низ
песната. Отпуштете го копчето за
да продолжи репродукцијата на
песната со нормална брзина.
Гласноста се намалува малку за
време на брзото премотување
назад или напред и се прикажува
времето на репродукција.

Аудио плеери
Гледање информации за песната
што се репродуцира

Притиснете го копчето
INFORMATION [INFO] за време на
репродукција за да се прикажат
информации за песната што се
репродуцира.
Ако нема информации за песната
што се репродуцира од аудио ЦД,
системот ќе прикаже No information
(Нема информации).

За песните MP3 (WMA), може да се
видат повеќе информации со
вртење на контролното копче
MENU-TUNE од приказот на
информациите за песната.
■ Се прикажуваат информации за
името на фајлот, името на
папката и ознаките ID3 зачувани
со песната.
Ако на фајловите MP3 (WMA) им
биле доделени погрешни
информации во ознаките ID3 (на
пр., за изведувачот, насловот на
песната) пред да бидат изрежани
на диск, Инфозабавниот систем
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ќе ги прикаже информациите
како што се.
Со Инфозабавниот систем не
може да се менуваат или
поправаат неточни информации
од ознаките ID3 (Ознаките ID3
може да се поправат само на
компјутер).
■ Информациите за песните што
се запишани со специјални
симболи или на недостапни
јазици може да се прикажат како
---- или воопшто не се
прикажуваат.
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Користење на изборникот за
дискови

Изборник за дискови → Листа песни

Менување на режимот за
репродукција

Од режимот за репродукција,
притиснете го копчето MENUTUNE за да се прикаже изборникот
за дискови.

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете
мешана репродукција или
повторување, а потоа притиснете
го копчето MENU-TUNE за да се
вклучат On или исклучат Off
односните функции.

За аудио дисковите, вртете го
контролното копче MENU-TUNE од
изборникот за дискови за да
изберете листа песни, а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја најдете
саканата песна, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да ја
пуштите.

Аудио плеери
Изборник за дискови → Папки

За дисковите со MP3 (WMA),
вртете го контролното копче
MENU-TUNE од изборникот за
дискови за да изберете Folders, па
притиснете го копчето MENUTUNE.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата папка, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
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Изборник за дискови → Барање...

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја најдете
саканата песна, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да ја
пуштите избраната песна од
избраната папка.

За дисковите со MP3 (WMA),
вртете го контролното копче
MENU-TUNE од изборникот за
дискови, дојдете до Search..., па
притиснете го копчето MENUTUNE.
■ Откако системот ќе ги прочита
информациите од дискот, ќе се
прикаже првата песна од
музичката листа [iP].
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■ Ако нема музички фајлови во
музичката листа [iP], ќе се
прикаже првата песна за секој
изведувач [iA].
■ Меѓутоа, може да треба подолго
време да се прочита дискот,
зависно од бројот музички
фајлови.

Притиснете го копчето MENUTUNE повторно, и од прикажаната
ставка за барање, вртете го
контролното копче MENU-TUNE за
да го изберете саканиот режим за
репродукција.

Бројот на односната песна ќе се
прикаже по музичка листа [iP]/
Изведувач [iA]/Албум [iL]/Наслов
[iS]/Жанр [iG].

Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
ставката за детална
класификација, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја најдете
саканата песна/наслов, па
притиснете го копчето MENUTUNE за да ја пуштите избраната
песна.

Дополнителни уред
USB-плеер
На што треба да се внимава при
користењето уреди USB
■ Не може да се гарантира
работењето ако се поврзе
мемориски уред USB со вграден

Аудио плеери

■

■

■

■

хард диск или CF- или SDмемориска картичка преку
адаптер за USB. Користете
мемориски уред USB или флешмеморија.
Внимавајте да нема празнење на
статички електрицитет кога
приклучувате или откачувате
USB. Ако поврзувањето и
откачувањето се повторат
многупати во кус период, тоа
може да предизвика проблеми со
користењето на уредот.
За да го извадите уредот USB,
користете го USB Menu →
Remove USB со помош на
копчето MENU-TUNE за да го
извршите отстранувањето на
уредот USB.
Не може да се гарантира
функционирањето ако
приклучокот на уредот USB не е
метален.
Поврзувањето со мемориски
уреди i-Stick Type USB може да
биде фалично поради

■

■

■

■

вибрациите на возилото, па не
може да се гарантира дека ќе
функционира.
Внимавајте да не го допирате
приклучокот за поврзување на
USB-то со предмети или со некој
дел од телото.
Меморискиот уред USB може да
се препознае само кога е
форматиран во формат
FAT16/32. Може да се користат
само уреди со алоцирана
големина на единица од 512
бајти/сектор или 2048 бајти/
сектор. NTFS и други системи на
фајлови не се препознаваат.
Зависно од типот и капацитетот
на меморискиот уред USB и
типот на зачуваните фајлови,
времето за препознавање на
фајловите може да се разликува.
Во тој случај, нема проблем со
производот, само почекајте да се
обработат фајловите.
Фајловите на некои мемориски
уреди USB може да не се
препознаат поради проблеми со
компатибилноста, и не се
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поддржани поврзувања со
мемориски читач или хаб за USB.
Проверете дали уредот
функционира во возилото пред
да го употребувате.
■ Кога се поврзани уреди како
MP3-плеер, мобилен телефон
или дигитален фотоапарат преку
мобилен диск, може да не
функционираат нормално.
■ Не откачувајте го меморискиот
уред USB додека се репродуцира
од него. Тоа може да предизвика
оштетувања на производот или
на изведбата на уредот USB.
■ Откачувајте ги поврзаните
мемориски уреди USB кога
палењето на возилото е
исклучено. Ако палењето е
вклучено кога се поврзува
мемориски уред USB, тој може да
биде оштетен или да не
функционира нормално, во некои
случаи.
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Внимание

Мемориски уреди USB може да
се поврзат со овој уред само за
репродуцирање музички
фајлови.
Приклучокот USB на овој уред
не треба да се користи за
полнење приклучна опрема
USB бидејќи топлината што се
испушта при користење на
приклучокот USB може да
предизвика проблеми со
изведбата или оштетувања на
овој уред.
■ Кога меморискиот уред USB е
поделен на повеќе логички
дискови, може да се
репродуцираат само музички
фајлови од највисоко
рангираниот логички диск. Тоа е
причината што музичките
фајлови за репродуцирање
треба да се снимени на највисоко
рангираниот диск на уредот.
Музичките фајлови од некој
мемориски уред USB може да не

се репродуцираат нормално и
ако е вчитана апликација со
партиционирање на посебен
диск во рамките на уредот USB.
■ Не може да се репродуцираат
музички фајлови со заштита
DRM (Управување со дигитални
права).
■ Производов поддржува
мемориски уреди USB што имаат
капацитет до 16 гигабајти, со
ограничување од 999 фајлови,
512 папки и 10 степени на
структура на папките. Не може да
се гарантира нормална употреба
за мемориски уреди што го
надминуваат ова ограничување.

На што треба да внимавате со
музичките фајлови од USB
■ Оштетените музички фајлови
може да се репродуцираат
испрекинато или воопшто да не
се репродуцираат.
■ Папките и музичките фајлови се
прикажуваат по редослед
Симбол → Број → Јазик
■ Може да се препознаат најмногу
64 знаци за имињата на папките
или фајловите напишани во
системот на фајлови Joliet.
За музичките фајлови MP3 (WMA)
■ Може да се репродуцираат
следниве фајлови MP3.
◆ Брзина на битови: 8 kbps ~
320 kbps
◆ Фреквенција на семплирање:
48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (за
MPEG-1)
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24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (за
MPEG-2)
■ Овој производ прикажува
фајлови MP3 (WMA) со наставки
mp3, .wma (мали букви) или .MP3
и .WMA (големи букви).
■ Овој производ може да прикаже
информации од ознаките ID3
(верзија 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) за
албумот, изведувачот итн. од
фајловите MP3.
■ Имиња на фајловите и папките
што може да се користат зависно
од типот меморија се следниве,
заедно со четирите знаци на
наставката на фајлот (.mp3).
◆ ISO 9660 Level 1: Најмногу
12 знаци
◆ ISO 9660 Level 2: Најмногу
31 знак

◆ Joliet: Најмногу 64 знаци
(1 бајт)
◆ Долги имиња на фајлови
Windows: најмногу 28 знаци
(1 бајт)
■ Овој производ може да
репродуцира фајлови MP3 што
користат VBR. Кога се
репродуцира фајл MP3 со VBR,
преостанатото време што се
прикажува може да се разликува
од фактички преостанато време.
Главни копчиња/контролно копче
Следниве главни копчиња и
контроли се користат за
репродукција на музички фајлови
од USB.
(9) CD/AUX копче
Притискајте го копчето повеќе пати
кога е поврзан уред USB за да го
изберете режимот за репродукција
од USB.
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(14) Копче MENU-TUNE со
контролно копче
■ Вртете го контролното копче за
да дојдете до листата песни,
изборникот или информациите
за песните MP3 (WMA).
■ Притиснете го копчето за да се
прикаже екранот на изборникот
што го дава моменталниот запис
или моменталниот режим.
(8) Копчиња dSEEKc
■ Притискајте ги копчињата за
репродукција на претходната или
следната песна.
■ Држете ги копчињата притиснати
за брзо премотување назад или
напред, а потоа отпуштајте ги за
репродукција со нормална
брзина.
(7) INFORMATION [INFO] копче
Прикажување на информациите за
песната што се репродуцира.
(16) P BACK копче
Откажување на внесувањето или
враќање на претходниот изборник.
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Поврзување на мемориски уред
USB

Извлечете го и отворете го капакот
што се наоѓа над таблата со
инструменти за да поврзете
мемориски уред USB со музички
фајлови за репродукција во
приклучокот за USB.

■ Штом производот ќе заврши со
читање на информациите од
меморискиот уред USB,
автоматски ќе почне со
репродуцирање.
■ Ако се поврзе мемориски уред
USB што не може да се прочита,
ќе се појави порака за грешка и
производот автоматски ќе се
префрли во претходно
користената функција или на
функцијата за FM радио.

Ако меморискиот уред USB од
којшто треба да се репродуцира е
веќе поврзан, притискајте го
копчето CD/AUX повеќе пати за да
го изберете USB-плеерот.
Автоматски ќе репродуцира од
последното репродуцирани место.
Потоа, со функциите на USBплеерот се ракува слично како при
репродукција на CD/MP3.
Завршување на репродукцијата на
музички фајлови од USB
Притиснете го копчето RADIO
BAND или CD/AUX за да изберете
друга функција.
За да завршите со репродукцијата
и да го откачите меморискиот
уред USB, користете ја функцијата
USB Menu → Remove USB за
безбедно отстранување на
меморискиот уред USB.
Користење на изборникот за USB
Упатствата за Shuffle songs
(Мешана репродукција)/ Repeat
(Повторување)/Folders (Папки)/
Search... (Барање) од изборникот
Menu USB се слични на изборникот
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CD menu на CD/MP3-плеерот; само
е додадена ставката Remove
(Отстрани) USB. Видете во
функциите за CD/MP3-плеер во
изборникот CD menu.
Изборник USB → Отстрани USB

Притиснете го копчето MENUTUNE во режимот за репродукција
за да се прикаже Menu USB. Вртете
го контролното копче MENU-TUNE
за да дојдете до Remove USB, па
притиснете го копчето MENUTUNE за да се прикаже пораката
што ве известува дека е безбедно
да се отстрани уредот USB.

Откачете го уредот USB од
приклучокот за USB.
Вратете се на претходно
користената функција.

iPod-плеер

Само за моделите што
поддржуваат поврзување со iPod.
Главни копчиња/контролно копче
Следниве главни копчиња и
контроли се користат за
репродукција на музички фајлови
од iPod.
(9) CD/AUX копче
Притискајте го копчето повеќе пати
кога е поврзан уред iPod за да го
изберете режимот за репродукција
од iPod.
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(14) Копче MENU-TUNE со
контролно копче
■ Вртете го контролното копче за
движење и прикажување на
листата песни што се
репродуцира.
■ Притиснете го копчето за да се
прикаже екранот на изборникот
што го дава моменталниот запис
или моменталниот режим.
(8) Копчиња dSEEKc
■ Притискајте ги копчињата за
репродукција на претходната или
следната песна.
■ Држете ги копчињата притиснати
за брзо премотување назад или
напред, а потоа отпуштајте ги за
репродукција со нормална
брзина.
(7) INFORMATION [INFO] копче
Прикажување на информациите за
песната што се репродуцира.
(16) P BACK копче
Откажување на претходната
ставка или враќање на
претходниот изборник.
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Поврзување на iPod-плеерот

Извлечете го и отворете го капакот
што се наоѓа над таблата со
инструменти кај совозачот за да
поврзете iPod со музички фајлови
за репродукција во приклучокот за
USB.
■ Производот го поддржува
поврзувањето со следниве
модели iPod.
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G и 5G Nano
◆ iPod 120GB и 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G, и 3G Touch
◆ iPhone 3G и 3GS

■ Поврзувајте го iPod-от со овој
производ само со каблите за
поврзување што се
испорачуваат со производите
iPod. Не може да се користат
други кабли за поврзување.

■ Во некои случаи, уредот iPod
може да биде оштетен ако
палењето се исклучи додека е
поврзан со овој производ.
Кога уредот iPod не се користи,
чувајте го посебно од овој
производ кога палењето на
автомобилот е исклучено.

■ Штом производот ќе заврши со
читање на информациите од
iPod-от, автоматски ќе почне со
репродуцирање.
■ Ако се поврзе iPod што не може
да се прочита, ќе се појави
соодветна порака за грешка и
производот автоматски ќе се
префрли во претходно
користената функција или на
функцијата за FM радио.

Ако iPod-от од којшто треба да се
репродуцира е веќе поврзан,
притискајте го копчето CD/AUX
повеќе пати за да го изберете iPodплеерот.

Аудио плеери
■ Автоматски ќе репродуцира од
последното репродуцирано
место.
■ Функциите за репродукција и
ставките на информативниот
екран на iPod-плеерот што се
користи со овој производ може да
се разликуваат од iPod-от во
смисла на редоследот и начинот
на репродуцирање, како и на
прикажаните информации.
■ Видете во следнава табела за
ставките за класификација
поврзани со функцијата за
пребарување на уредот iPod.

Потоа, со функциите за
репродукција од iPod-от се ракува
слично како со CD/MP3.
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Изборник за iPod → Исфрли iPod

Завршување на репродукцијата од
iPod
За да ја завршите репродукцијата,
притиснете го копчето RADIO
BAND или CD/AUX за да изберете
други функции.
Користење на изборникот за iPod
Од изборникот iPod Menu,
упатствата за Shuffle
songs(Мешана репродукција)/
Repeat (Повторување)/Search...
(Барање) (вклучително аудио книги
и композитори) се слични со
изборникот CD menu на CD/MP3плеерот; додадена е само ставката
Eject (исфрли) iPod. Видете за
секоја ставка во CD/MP3 за
употребата.

Притиснете го копчето MENUTUNE од режимот за репродукција
за да се прикаже изборникот iPod
menu.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до Eject
iPod, па притиснете го копчето
MENU-TUNE за да се прикаже
пораката што ве известува дека е
безбедно да се отстрани уредот.
Одвојте го уредот iPod од
приклучокот за USB.
Вратете се на претходно
користената функција.
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Аудио плеери

Приклучок за надворешен
извор на звук (AUX)
Само кај моделите што
поддржуваат поврзување со
надворешен извор на звук.

Главни копчиња/контролно копче
Следниве главни копчиња и
контроли се користат за уживање
во богатиот звук на
Инфозабавниот систем од
звучниот излез на поврзан
надворешен извор на звук.
(9) CD/AUX копче
Кога е поврзан надворешен извор
на звук, притискајте го копчето
повеќе пати за да го изберете
режимот за надворешен извор на
звук (AUX).
(2) Контролно копче
ВКЛУЧУВАЊЕ/ГЛАСНОСТ
Вртете го контролното копче за да
ја прилагодите гласноста.

Поврзување на надворешен извор
на звук
Поврзете го излезот за звук на
надворешната аудио опрема со
влезниот приклучок AUX 1 или 2.
■ AUX 1: Се наоѓа во
Инфозабавниот уред
AUX 2: Се наоѓа во касетата кај
совозачкото седиште

Притиснете го копчето CD/AUX за
да префрлите во режимот за
надворешен извор на звук ако
таков уред е веќе поврзан.
Вртете го контролното копче
POWER/VOLUME за да ја
прилагодите гласноста.

■ Инфозабавниот систем
автоматски ќе се префрли во
режимот за надворешен извор на
звук (AUX) кога ќе се поврзе
таков уред.

Телефон

Телефон
Bluetooth® ................................. 111
Телефон без раце .................... 117

Bluetooth®
Главни копчиња/контролно
копче

Следниве главни копчиња и
контроли се користат за
репродукција на музички фајлови
или користење на функциите за
повикување преку уред со
Bluetooth.
(9) CD/AUX копче
Кога е поврзан уред Bluetooth со
функција на музички плеер,
притискајте го копчето повеќе пати
за да го изберете режимот за
репродукција на звук Bluetooth.
(14) Копче MENU-TUNE со
контролно копче
■ Притиснете го копчето во
режимот за телефон Bluetooth за
да се прикаже екранот на
изборникот.
■ Вртете го контролното копче за
движење до вредност на
изборникот или за поставување.
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(8) Копчиња dSEEKc
■ Притискајте ги копчињата во
режимот за репродукција на звук
Bluetooth за пуштање на
претходната или следната
песна.
■ Држете ги копчињата притиснати
за премотување назад или брзо
напред и отпуштајте ги за
репродукција со нормална
брзина.

Поврзување Bluetooth
Регистрирање уред со Bluetooth
Регистрирајте го уредот со
Bluetooth што треба да се поврзе со
Инфозабавниот систем.
Прво, поставете го уредот со
Bluetooth што треба да се поврзе
од изборникот за поставување
Bluetooth settings за да се
овозможи другите уреди да го
бараат уредот Bluetooth.
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Телефон

Притиснете го копчето CONFIG и
со копчето MENU-TUNE со
контролно копче дојдете до
Settings (Поставки) → Bluetooth
settings (Поставки за Bluetooth) →
Bluetooth → Pair Device (Спари
уред), па притиснете го копчето
MENU-TUNE.
■ Уредите со Bluetooth не се
регистрираат само со копчето
CONFIG, туку и со Phone Menu
(Телефонски изборник) →
Bluetooth settings (Поставки за
Bluetooth) → Bluetooth → Add
Device (Додај уред).

■ Ако веќе има уред со Bluetooth
поврзан со Инфозабавниот
систем, ќе се појави пораката
Bluetooth is busy (Bluetooth е
зафатен).
■ Готовноста за поврзување ќе се
прикаже со порака и
безбедносна шифра. (Почетната
вредност е 0000 и може да се
смени од ставката Settings →
Bluetooth settings → Bluetooth →
Change Bluetooth Code.)
Инфозабавниот систем може да се
најде со пребарување од уредот
со Bluetooth што треба да се
поврзе.
Внесете ја безбедносната шифра
за Инфозабавниот систем на
уредот со Bluetooth.
Ако е успешно регистрирањето на
уредот што треба да се поврзе со
Инфозабавниот систем, на екранот
ќе се прикажат информации за
уредот со Bluetooth.

■ Инфозабавниот систем може да
регистрира до пет уреди со
Bluetooth.
■ Некои уреди со Bluetooth може да
се користат само ако е поставена
ставката Always connect
(Поврзувај секогаш).

Телефон
Поврзување/бришење/
одделување на уредите со
Bluetooth

Притиснете го копчето CONFIG и
со копчето MENU-TUNE со
контролно копче дојдете до
Settings (Поставки) → Bluetooth
settings (Поставки за Bluetooth) →
Bluetooth → Device list (Листа
уреди), па притиснете го копчето
MENU-TUNE.

Може да регистрирате со копчето
MENU-TUNE со контролно копче,
движење за да ја изберете
ставката, движење за да ја
избришете ставката за бришење,
па притискање на копчето MENUTUNE.

Внимание
Ако е веќе поврзан уред со
Bluetooth, првин треба да се
прекине врската со него.
Прво, поставете го уредот со
Bluetooth што треба да се поврзе
од изборникот за поставување
Bluetooth settings за да се
овозможи другите уреди да го
бараат уредот Bluetooth.
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Со копчето MENU-TUNE со
контролно копче одете од
регистрираниот уред со Bluetooth
до уредот што треба да се поврзе,
па притиснете го копчето MENUTUNE.
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Телефон

За прекинување врска со
моментално поврзан уред со
Bluetooth, од екранот со листа
уреди, изберете го поврзаниот
уред, за кој ќе се прикаже ставка
Disconnect (Прекини врска), па
притиснете го копчето MENUTUNE.
На што да внимавате при
регистрирање/поврзување
Bluetooth
■ Кога не е можно да се поврзе со
Bluetooth, избришете ја целата
листа уреди од уредот со
Bluetooth што треба да се поврзе
и обидете се повторно. Ако не ви

успее со бришење на целата
листа уреди, преинсталирајте ја
батеријата и поврзете повторно.
■ Ако има проблем откако ќе се
поврзе уредот со Bluetooth, со
копчето MENU-TUNE со
контролно копче извршете го
Settings (Поставки) → Bluetooth
settings (Поставки за Bluetooth) →
Restore factory settings (Враќање
на фабричките поставки).
Активирајте го уредот со
проблемот предизвикан од
грешка што се јавила при
поврзувањето на уредот со
Bluetooth и Инфозабавниот
систем.
■ Понекогаш Bluetooth може да се
поврзе само преку функциите за
разговор без раце или за
репродукција на Bluetooth и
покрај тоа што се поврзани
стерео слушалки со микрофон.
Во тој случај, обидете се
повторно да го поврзете
Инфозабавниот систем со
уредот со Bluetooth.

■ За уредите со Bluetooth што не
поддржуваат стерео слушалки со
микрофон, функцијата за
репродукција на звук Bluetooth не
може да се користи.
■ Не може да се слуша музика
преку звукот Bluetooth ако е
поврзан iPhone преку
приклучокот за USB. Тоа е
поради уникатните
спецификации на мобилниот
телефон.

Звук Bluetooth
Како се репродуцира звук Bluetooth
■ Со производот мора да е
регистриран и поврзан мобилен
телефон или уред со Bluetooth
што поддржува A2DP (Напреден
профил за распределба на
звукот) со верзија понова од 1.2.
■ Од мобилниот телефон или
уредот со Bluetooth, најдете го
типот уред Bluetooth за
поставување/поврзување на
стерео слушалки со микрофон.

Телефон
Икона на нота [n] ќе се појави во
долниот десен агол на екранот
ако се успешно поврзани стерео
слушалки со микрофон.
■ Не поврзувајте го мобилниот
телефон со приклучокот за
Bluetooth. Може да дојде до
грешка ако се поврзе за време на
режимот за репродукција на звук
од CD/MP3 и Bluetooth.
Репродукција на звук Bluetooth

Притискајте го копчето CD/AUX
повеќе пати за да го изберете
режимот за репродукција на звук од
поврзаниот Bluetooth.

Ако уредот со Bluetooth не е
поврзан, функцијата не може да се
одбере.
Со активирање на мобилниот
телефон или уредот со Bluetooth ќе
се репродуцираат музичките
фајлови.
■ Звукот што го репродуцира
уредот со Bluetooth се емитува
преку Инфозабавниот систем.
■ За да се репродуцира звук
Bluetooth, музиката мора да се
репродуцира барем еднаш од
режимот на музички плеер на
мобилниот телефон или уредот
со Bluetooth откако ќе се поврзе
како стерео слушалки со
микрофон. Откако ќе се
репродуцира барем еднаш,
музичкиот плеер автоматски ќе
репродуцира откако ќе влезе во
режимот за репродукција и
автоматски ќе сопре кога ќе
заврши режимот на музички
плеер. Ако мобилниот телефон
или уредот со Bluetooth не е во
режим на екран за чекање, некои
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уреди може да не репродуцираат
автоматски во режимот за
репродукција на звук Bluetooth.
Притискајте ги копчињата
dSEEKc за да се префрлите на
претходната или следната песна
или држете ги истите копчиња за
брзо премотување напред или
назад.
■ Оваа функција работи само со
уреди со Bluetooth што
поддржуваат AVRCP (Аудио
видео профил со далечинско
управување) верзија 1.0 или
понова. (Зависно од опциите на
уредот со Bluetooth, некои уреди
може да прикажат дека AVRCP е
поврзано за првичното
поврзување.)
■ Информациите за песната што
се репродуцира и местото на
песната нема да се прикажат на
екранот на Инфозабавниот
систем.
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Телефон

На што да внимавате при
репродукција на звук Bluetooth
■ Не менувајте ги песните
премногу брзо кога
репродуцирате звук Bluetooth.
Потребно е извесно време да се
пренесат податоците од
мобилниот телефон до
Инфозабавниот систем.
■ Инфозабавниот систем ја
пренесува наредбата за
репродукција од мобилниот
телефон во режимот за
репродукција на звук Bluetooth.
Ако тоа се прави во друг режим,
уредот емитува наредба да се
сопре.
Зависно од опциите на
мобилниот телефон, потребно е
извесно време за да се активира
наредбата за репродукција/
сопирање.
■ Ако мобилниот телефон или
уредот со Bluetooth не е во
режимот на екран за чекање,
може да не репродуцира
автоматски и покрај тоа што се

извршува од режимот за
репродукција на звук Bluetooth.
Ако не функционира
репродукцијата на звукот
Bluetooth, проверете дали
мобилниот телефон е во
режимот на екран за чекање.
■ Понекогаш може да дојде до
прекини на звукот за време на
репродукцијата на звук Bluetooth.
Инфозабавниот систем го
репродуцира звукот од
мобилниот телефон или уредот
со Bluetooth како што се емитува.
Пораки за грешка Bluetooth и
решенија
■ Bluetooth е исклучен
Проверете дали активирањето
на Bluetooth е поставено на
вклучено. Функцијата Bluetooth
може да се користи при
вклучувањето на активирањето
Bluetooth.
■ Bluetooth е зафатено
Проверете дали има поврзано
уреди со Bluetooth. За да
поврзете друг уред, првин

прекинете ја врската на другите
поврзани уреди, а потоа
поврзете повторно.
■ Листата уреди е полна
Проверете дали има
регистрирано помалку од 5
уреди. Не може да се
регистрираат повеќе од 5 уреди.
■ Не е достапен именик
Оваа порака ќе се прикаже ако
мобилниот телефон не
поддржува пренос на контактите.
Ако поракава се појави по
неколку обиди, уредот не
поддржува пренос на контактите.

Внимание
Пораката ќе се прикаже кога
преносот на контакти е
поддржан, додека
информациите со грешката на
уредот исто се пренесуваат.

Телефон
Ажурирајте го уредот повторно
ако дојде до тоа.
■ Именикот е празен
Оваа порака се прикажува ако
нема зачувано телефонски
броеви во мобилниот телефон.
Ќе се прикаже и ако е поддржан
пренос на телефонските записи,
но на начин што не е поддржан
од Инфозабавниот систем.

Телефон без раце
Примање повици
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Кога некој ви се јавува на
мобилниот телефон поврзан преку
Bluetooth, песната што е пуштена
ќе се прекине, телефонот ќе
заѕвони и ќе бидат прикажани
релевантните информации.

Внимание
Може да се пренесе вашиот тон
за ѕвонење, зависно од
мобилниот телефон.
Прилагодете ја гласноста на
тонот за ѕвонење на мобилниот
телефон ако тонот е претивок.
За да разговарате по телефон,
притиснете го копчето за
повикување на далечинскиот
управувач на воланот или свртете
го контролното копче MENU-TUNE
за да дојдете до функцијата за
одговарање, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

■ За да одбиете повик, притиснете
го копчето Mute/Hang up (Искл.
звук/Затвори) на далечинскиот
управувач на воланот или
копчето MENU-TUNE со
контролното копче и одберете
Decline (Одбиј).
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Телефон

■ Додека разговарате по телефон,
може да го блокирате звукот што
се емитува избирајќи ја ставката
Mute Mic (микрофон без звук)
користејќи го копчето MENUTUNE со контролно копче.

■ Додека разговарате по телефон,
држете го притиснато копчето за
повикување на воланот за да
смените во режим за приватен
разговор (некои телефони може
да не го поддржуваат режимот за
приватен повик, зависно од
опциите на телефонот).
■ Кога се прима повик со
Инфозабавниот систем и е
поврзано Bluetooth, има мобилни
телефони што не менуваат
автоматски во режим за
приватен повик. Тоа зависи од
оригиналните спецификации на
секој мобилен телефон.

■ Кога е можно да се користат
услуги за разговор со друго лице
што ги поддржува операторот
преку апликација, можно е да се
упатуваат повици за време на
разговор преку Инфозабавниот
систем.
■ За време на разговор со три или
повеќе лица, прикажаните
содржини може да се
разликуваат од практичните
информации.

Завршување повик

Телефон
За да завршите повик, притиснете
го копчето Mute/Hang up на
воланот или свртете го копчето
MENU-TUNE да дојдете до Hang
up, па притиснете го копчето
MENU-TUNE.

Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете Yes
(Да) или контакти, а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE или копчето за повикување
за да упатите повик.

Повикување со повторно
бирање

Од далечинскиот управувач на
воланот, притиснете го копчето за
повикување за да се прикаже
екранот за повторно бирање или
држете го притиснато копчето за да
се прикаже екранот со историјата
на повици.

■ Ако мобилниот телефон не е во
режим за чекање, вашиот
телефон можеби не ја поддржува
функцијата за повторно бирање.
Тоа зависи од опциите на
мобилниот телефон.
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■ Кога повторно бирате некој број,
поврзаниот телефонски број
нема да биде прикажан.
■ Зависно од мобилниот телефон,
има случаи во кои се упатува
повик преку историјата на повици
за примените или пропуштените
повици наместо преку режимот
за повторно бирање. Тоа зависи
од опциите на мобилниот
телефон.

Притиснете го копчето MENUTUNE додека телефонот е поврзан
за да се прикажат функциите за
поврзување, како што е прикажано
погоре.
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Користете го копчето MENU-TUNE
со контролно копче за да ги
користите функциите од
изборникот што се појавува.
Додека разговарате по телефон,
држете го копчето за повикување
на далечинскиот управувач на
воланот за да префрлите во
приватен режим.

контролното копче за да изберете
Enter number, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Повикување со внесување
броеви

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете знак, а
потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE за да го внесете
бројот.

За да упатите повик со внесување
телефонски број, притиснете го
копчето MENU-TUNE и свртете го

■ Повторувајте го ова за да ги
внесете сите бројки на
телефонот.
■ Притискајте го копчето P BACK
за бришење знаци еден по еден
или држете го копчето за да
избришете се` што е внесено.
■ Ова се командите за уредување
на внесеното.
1. Move: Поместување на
положбата за внесување
2. Delete: Бришење на внесениот
знак
3. Phone book: Пребарување на
контактите (може да се користи
откако ќе се ажурираат
телефонските броеви)
4. Dial: Бирање на бројот

Телефон
Користење на телефонскиот
изборник
Телефонски изборник → Именик →
Пребарување

Откако целосно ќе го внесете
телефонскиот број, свртете го
контролното копче MENU-TUNE за
да почне бирањето [y], а потоа
притиснете го копчето/контролното
копче за да упатите повик.
За да го завршите повикот, свртете
го контролното копче MENU-TUNE
за да ја изберете функцијата за
завршување повик, а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE.

Притиснете го копчето MENUTUNE, свртете го контролното
копче MENU-TUNE за да изберете
Phone Book, па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
На екранот ќе се појави
известување кога нема контакти
што може да се употребат, и ќе се
вратите на претходниот изборник.
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Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете Search
(Пребарување), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете First
Name (Име) или Last Name
(Презиме), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете
пребарување поими/опсег, а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE.
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Телефон
Телефонски изборник → Именик →
Ажурирање

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE на екранот со
резултатите од пребарувањето за
да ја одберете саканата ставка, а
потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE за да ги видите
деталите за истата.

За да го повикате односниот број,
притиснете го копчето MENUTUNE.
За повеќе информации, видете во
делот за упатување телефонски
повици.

Ажурирање на контактите од
поврзаниот мобилен телефон со
контактите на системот.
Користејќи го копчето MENUTUNE со контролно копче,
изберете Phone Menu → Phone book
→ Update, а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Телефон

Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да одберете Yes
(Да) или No (Не), па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да го
активирате или откажете
ажурирањето.
Напомена за ажурирањето
контакти
■ Функцијата може да се користи со
мобилни телефони што ги
поддржуваат функциите за
ажурирање на контактите и
пренесување на историјата на
повиците. (Ако производот е
поврзан со мобилен телефон
што не ги поддржува овие

функции, историјата на повиците
може да се прикаже преку
Инфозабавниот систем.)
■ Не е поддржано ажурирање на
повеќе од 1000 броеви за
контакт.
■ Имајте предвид дека разговорот
без раце и репродукцијата на
звук Bluetooth се прекинуваат
додека се ажурираат контактите
(може да се користат останатите
функции, освен разговор без
раце и репродукција на звук
Bluetooth.)
■ За да се ажурираат контактите,
можно е да се побара
сертификат за пренос на
контактите. Ако екранот за
чекање не се смени долго време,
може да проверите дали
мобилниот телефон бара
сертификат. Кога се бара
сертификат на мобилниот
телефон, сите поврзувања
Bluetooth се прекинуваат ако не
се прифати, а потоа уредот
повторно се поврзува.
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■ Кога примате историја на
повиците, можно е да се побара
сертификат за пренос за
историјата на повиците од
мобилниот телефон. Ако екранот
за чекање не се смени долго
време, проверете дали
мобилниот телефон бара
сертификат.
Кога се бара сертификат на
мобилниот телефон, сите
поврзувања Bluetooth се
прекинуваат ако не се прифати, а
потоа уредот повторно се
поврзува.
■ Ако има проблем со зачуваните
информации на мобилниот
телефон, контактите може да не
се ажурираат.
■ Инфозабавниот систем користи
само информации кодирани во
формат UTF-8.
■ Ако се активирани други
операции (игра, пребарување
карта, навигација и сл.) за време
на ажурирање на контактите или
пренесување на историјата на
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повици, ажурирањето или
пренесувањето може да не
успеат.
Причината е што други операции
што работат на мобилниот
телефон влијаат врз преносот на
податоци.
■ Кога ќе заврши ажурирањето
контакти или преносот на
историјата на повици, врската на
сите режими за без раце и
репродукција на звук Bluetooth
автоматски ќе се прекине, а
потоа пак ќе се воспостави.
■ Ако Инфозабавниот систем се
исклучи за време на разговор по
телефон, повикот ќе се пренесе
на мобилниот телефон. За некои
телефони е потребно претходно
да се постави функција за
пренос, зависно од типот на
телефонот.
■ Ако корисникот ја прекине
врската директно (со
Инфозабавниот систем или
мобилниот телефон), функцијата
за автоматско поврзување не се
активира.

■

■

■

■

Автоматско поврзување: Оваа
функција автоматски го наоѓа и
го поврзува последниот поврзан
уред.
Можно е контактите да не ги
прикажуваат секогаш сите листи
на телефонот кога ќе се одберат.
Инфозабавниот систем го
прикажува само она што било
пренесено од мобилниот
телефон.
Ажурирањето на контактите
може да прими само четири
броеви за еден контакт (Mobile
Phone (мобилен телефон), Office
(службен), Home (домашен) и
Other (друг)).
Менувањето на поставката за
јазикот за време на ажурирањето
на контактите ќе ги избрише сите
претходни ажурирања.
Ако мобилниот телефон не е
поставен со екран за чекање,
може да не се упатуваат повици
до овој Инфозабавен систем.

■ Ако оперативниот систем на
мобилниот телефон се ажурира,
може да го смени начинот на
којшто работи функцијата за
Bluetooth на телефонот.
■ Посебните знаци и
неподдржаните јазици ќе се
прикажат како ____.
■ Повиците регистрирани во
контактите без име ќе се
прикажат како No number in
contact (Нема број во контактот).
■ Инфозабавниот систем ќе ги
прикаже контактите, историјата
на повиците и информациите за
повторно бирање како што се
пренесуваат од мобилниот
телефон.

Телефон
Телефонски изборник → Именик →
Бришење на сите

копчето MENU-TUNE за да ги
избришете сите контакти или за да
откажете.
Телефонски изборник → Листи со
повици

Сите телефонски броеви зачувани
во контактите на системот ќе се
избришат.
Со копчето MENU-TUNE со
контролно копче изберете Phone
Menu → Phone Book → Delete all, па
притиснете го копчето MENUTUNE.
Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да одберете Yes
(Да) или No (Не), па притиснете го

Проверка, користење или
бришење на контактите.
Со копчето MENU-TUNE со
контролно копче изберете Phone
Menu → Call lists, а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE.
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Со копчето MENU-TUNE со
контролно копче изберете некоја
историја на повици, а потоа
притиснете го копчето MENUTUNE.

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за проверка на
историјата на повици и за
упатување повик.
Притиснете го копчето MENUTUNE за да го повикате избраниот
број од историјата на повиците.
■ Ако екранот Please wait
(Почекајте) се прикажува
премногу долго откако ќе се
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избере дневникот на повиците,
проверете дали мобилниот
телефон бара потврда на
преносот на броевите на
повиците. Откако ќе завршат
постапките за потврда на
мобилниот телефон, контактите
и дневникот на повици ќе се
пренесат во Инфозабавниот
систем.
■ Дневникот на повиците од
мобилниот телефон и дневникот
прикажан на Инфозабавниот
систем може да се разликуваат.
Инфозабавниот систем ги
прикажува информациите
пренесени од мобилниот
телефон какви што се.

Телефонски изборник → Поставки
за Bluetooth

Поставување на функцијата
Bluetooth.
Со копчето MENU-TUNE со
контролно копче, изберете Phone
Menu → Bluetooth settings, па
притиснете го копчето MENUTUNE.
За да ја активирате функцијата
Bluetooth, да регистрирате,
поврзете или избришете уред
Bluetooth или да го смените кодот
за Bluetooth, изберете Bluetooth со
копчето MENU-TUNE со контролно

копче, а потоа поставете ја
саканата ставка со копчето MENUTUNE.

За да ги поставите тонот за
ѕвонење и неговата гласност за
функцијата Bluetooth, со копчето
MENU-TUNE со контролно копче
изберете Sound & Signal (Звук и
сигнал), а потоа поставете ги
саканите ставки со копчето MENUTUNE.
■ Можно е тоновите за ѕвонење
што ги имате да се пренесени во
Инфозабавниот систем, зависно
од мобилниот телефон. Со

Телефон
таквите мобилни телефони не е
можно да се користи избраниот
тон за ѕвонење.
■ Кај мобилните телефони што ги
пренесуваат тоновите за
ѕвонење, гласноста на тонот ќе
се заснова врз гласноста
пренесена од мобилниот
телефон. Приспособете ја
гласноста на тонот за ѕвонење на
мобилниот телефон ако
гласноста е преслаба.

За да ги вратите поставките
Bluetooth settings на основните
вредности, со копчето MENUTUNE со контролно копче изберете

ја ставката за враќање на
почетните поставки, па изберете
Yes (Да) со копчето MENU-TUNE.
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