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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.
Забелешка
Упатството ги опишува сите опции
и функции достапни за разни
Инфозабавни системи. Одредени
описи, вклучително и оние за
функциите на екранот и на
изборниците, може да не важат за
вашето возило поради
варијантата на моделот,
посебната опрема или
додатоците.

Функција за аларм при
кражба
Инфозабавниот систем има
инсталирано електронски
безбедносен систем за
спречување кражби.

Вовед
Инфозабавниот систем работи
само во возилото во кое е
инсталирано оригинално и не може
да се користи во друго возило.

Преглед на контролните
елементи
MyLink, текстуален

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.
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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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Вовед

Далечински управувач на
воланот

1. Копче q/w (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.

Ако поврзаниот телефон
поддржува препознавање
говор, држете го притиснато
копчето за да го активирате
режимот за препознавање
говор на телефонот.
2. Копче x/n (искл. звук/
затвори)
Притиснете го копчето во кој
било режим за репродуцирање
музика за да ја вклучите или
исклучите функцијата за
стишување.
Притиснете го ова копче за
одбивање дојдовни повици или
за завршување на
моменталниот повик или на
режимот SR на телефонот.
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

Вовед
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.

отвори врата на возилото,
Инфозабавниот систем се
исклучува автоматски.

Ракување
Вклучување/исклучување на
системот

■ Држете го притиснато копчето m
на контролната плоча за да
вклучите. Ќе се пушти
последниот звук или филм.
■ Држете го притиснато копчето m
на контролната плоча за да
исклучите. На екранот се
прикажуваат времето, датумот и
температурата.
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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 копчето 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 ∧ VOL ∨ на
контролната плоча за да ја
прилагодувате гласноста. Се
прикажува моменталната гласност
на звукот.
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Вовед
СТИШУВАЊЕ

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

■ 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.

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.

1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
> radio settings (поставки на
радиото) > auto volume
(автоматска гласност).

(Само за моделот тип 1)

Вовед

(Само за моделот тип 2)
3. Одредете Off (Исклучување)/
Low (Ниско)/Medium (Средно)/
High (Високо) притискајќи < или
>.

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

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ Притиснете audio (аудио) за
да изберете FM/AM, USB/
iPod/Bluetooth репродукција
на музика или приклучок за
дополнителен уред (AUX).
◆ Притиснете picture & movie
(слики и филмови) за преглед
на слики, филмови или видео
од дополнителен уред (AUX).
◆ Притиснете phone (телефон)
за активирање на функциите
за телефон (ако има
поврзано).
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◆ Притиснете smartphone link
(врска на паметниот
телефон) 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
(поставки) за да влезете во
изборникот за поставување
на системот.

Избирање функција
Аудио
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете audio (аудио) на
почетниот изборник.
Притиснете Source (Извор) S
на екранот.
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Вовед

(Само за моделот тип 1)

(Само за моделот тип 2)

◆ 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
(слики и филмови) на почетниот
изборник.
3. Притиснете Source (Извор) S
на екранот.

Вовед
◆ Притиснете USB (picture)
(USB (слика)) за да гледате
сликовни фајлови од
мемориски уред USB.
◆ Притиснете USB (movie) (USB
(филм)) за да гледате
филмски фајлови од
мемориски уред USB.
◆ Притиснете AUX (movie) (AUX
(филм)) за да гледате
филмски фајлови од
дополнителен видео уред
поврзан со приклучокот AUX.
Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.
Ако изворот за репродукција USB
(picture) (USB (слика))/USB
(movie) (USB (филм))/AUX (movie)
(AUX (филм)) 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 копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете phone (телефон) на
почетниот изборник.
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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 53.
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 копчето ; на
контролната плоча.
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Вовед

2. Притиснете smartphone link
(врска на паметниот телефон)
на почетниот изборник.

Забелешка
Притиснете q за да се вратите на
почетниот изборник.
Поставки
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
на почетниот изборник.

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 копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки).

3. Изберете ја саканата вредност
на поставките.
Забелешка
Изборниците за поставки и
функциите може да се
разликуваат, зависно од опциите
на вашето возило.

Поставки за време и датум
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
> time & date settings (поставки
за времето и датумот).

Вовед

◆ set time format (местење на
форматот на времето):
Изберете 12- или 24-часовен
приказ.
◆ set date format (местење на
форматот на датумот):
Одредете го форматот за
прикажување на датумот.
- [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/YYYY]: 31/01/2012
- [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012
◆ set time and date
(поставување на времето и
датумот): Поставете ги рачно
моменталните часови,

минути и година/месец/датум
со притискање на ∧ и ∨, па
притиснете OK (Во ред).
◆ automatic clock sync
(автоматска синхронизација
на часовникот): Притиснете
On (Вклучување) за да се
прикажува часовникот со
користење време и датум
RDS и време и датум GPS.
Притиснете Off
(Исклучување) за да се
прикажува часовникот со
користење време и датум
GPS.
Забелешка
Првин наместете го часовникот за
да се прикаже времето поставено
од корисникот.

Поставки за радио
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
> radio settings (поставки на
радиото).
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◆ auto volume (автоматска
гласност): Автоматски ја
контролира гласноста според
брзината на возилото.
Одредете Off (Исклучување)/
Low (Ниско)/Medium
(Средно)/High (Високо).
◆ radio favorites (омилени за
радио): Го одредува бројот
на FAV (Омилени) на екранот
за радиото (FM/AM). Ако
поставите на 5 FAV Page (5
Страница за FAV),
страницата FAV (Омилени)
прикажува до 5 страници.
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Вовед
◆ radio tune bar (лента за
штимање на радиото): За да
се гледа лентата за местење
станици од која ќе се бираат
станиците, изберете On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
◆ RDS option (опција за RDS):
Се отвора изборникот за
опции RDS.
- RDS: Поставете го RDS на
On (Вклучување) или Off
(Исклучување).
- regional (регионален):
Поставете ја опцијата
регионално (REG) на On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
- radio text (текст на радио): За
преглед на емитуваниот
радио текст, изберете On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
- PSN scroll freeze
(Замрзнување на
скролувањето за PSN):
Изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).

- TP volume (гласност на ТР):
Изберете од 0 до 63.
- TA: Изберете On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
◆ DAB option (опција за DAB):
Се отвора изборникот DAB
option (опција за DAB) (само
за моделот тип 2).
- DAB category settings
(поставки на категорија DAB):
Изберете ја саканата
категорија. Одредете All
(Сите)/pop (поп)/music
(музика)/classic (класична)/
information (информација)/
rock (рок).
- service linking DAB (услуга за
поврзување на DAB):
Изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
- dynamic range ctrl (контрола
на динамичкиот опсег):
Изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
- frequency band (бранова
должина): Изберете Band lll

only (Само група III)/Both (И
двете)/L-Band only (Само Lстаница).
- radio text (текст на радио): За
преглед на емитуваниот
радио текст, изберете On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
- slideshow (претстава на
слајдови): Изберете On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
◆ radio factory settings
(фабрички поставки на
радиото): Враќање на
почетните вредности на
поставките на фабричките
основни поставки.

Поставки за поврзување
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
> connection settings (поставки
на поврзувањето).

Вовед

◆ bluetooth settings (поставки
на bluetooth): Го отвора
изборникот bluetooth settings
(поставки на bluetooth).
- pair device (спари уред):
Изберете го саканиот уред и
поврзете/ одвојте или
избришете го.
- change PIN code (промена
на PIN-кодот): Рачно
менување/одредување на
шифрата PIN.
- discoverable (може да се
открие): За да може да се
поврзува Bluetooth од
телефон со Bluetooth,

изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
- device info (информации за
уредот): Преглед на
информациите за уредот.
◆ change ringtone (промена на
тонот за ѕвонење): Одберете
го саканиот тон за ѕвонење.
◆ ringtone volume (гласност на
тонот за ѕвонење): Менување
на гласноста на тонот за
ѕвонење.

Јазик
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
> language (јазик).
3. Изберете го јазикот прикажан
на Инфозабавниот систем.
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Листање текст
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки).
3. Притиснете го S.
4. Изберете го On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
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Вовед
корисникот ја поставил е поголема
од вредноста за максимална
гласност при поаѓање.
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки).
3. Притиснете го S.
4. Изберете 9 до 21.

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

Гласност на сигналот за
допир
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки).
3. Притиснете го S.
4. Изберете го On (Вклучување)
или Off (Исклучување).

◆ On (Вклучување): Се испушта
сигнал кога корисникот ќе
притисне на екранот.
◆ Off (Исклучување): 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

Верзија на системот
1. Притиснете го копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки).
3. Притиснете го S.

Вовед
4. Изберете го system version
(верзија на системот).
5. Проверете ја верзијата на
системот.

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

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
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Радио
Употреба ..................................... 20
Фиксна стапчеста антена .......... 28
Антена за повеќе фреквентни
подрачја ...................................... 28

Употреба
Тип 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture + Movie +
Smartphone link
Тип 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture +
Movie + Smartphone link
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 копчето ; на
контролната плоча.
2. Притиснете audio (аудио) на
почетниот изборник.
3. Притиснете Source (Извор) S
на екранот.
(Само за моделот тип 2)

Радио
4. Притиснете FM, AM или DAB на
екранот. Се прикажува
фреквентното подрачје FM, AM
или DAB на последната
слушана станица.

Автоматско барање радио
станици

■ Притискајте t SEEK (БАРАЈ)
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
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3. Притиснете < или > за да ја
изберете саканата страница со
меморирани омилени станици.

Рачно барање радио станици

Притискајте повеќепати k TUNE
(МЕСТЕЊЕ СТАНИЦИ) 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 или DAB) на
кое сакате да зачувате станица.
2. Одберете ја саканата станица.

4. Држете притиснато едно од
копчињата за меморија за да ја
меморирате моменталната
радио станица на тоа копче во
избраната страница со омилени
станици.

22

Радио
◆ 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.

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.

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).
2. Притиснете AS (Автоматско
зачувување).

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

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 (Автоматско
зачувување).
Ако корисникот притисне AS
(Автоматско зачувување) на
радио екранот FM/AM/DAB кога
нема меморирана станица на

Притиснете ја станицата на радио
екранот FM/AM/DAB.

Радио
Прикажаните информации
вклучуваат Frequency
(Фреквенција), PTY code (Шифра
PTY) (Тип програма) и radio text
(текст на радио).
Забелешка
PTY (Вид програма) прикажува
разни видови програми (вести,
спорт, музика итн.) како една од
услугите на RDS (Radio Data
System - радио податочен
систем).

Користење на изборникот на
радиото
Општо ракување со изборникот на
радиото
1. Изберете го саканото
фреквентно подрачје (FM, AM
или DAB).
2. Притиснете MENU
(ИЗБОРНИК) на радио екранот
FM/AM/DAB.
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Се прикажуваат информациите
за favorite list (список на
омилени).

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 (FM изборник)/AM
menu (AM изборник)/DAB menu
(DAB изборник) притиснете
favorite list (список на омилени)
за да се прикаже списокот со
миленици.

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 (FM изборник)/AM
menu (AM изборник)/DAB menu
(DAB изборник) притиснете FM
station list (список на FM
станици)/AM station list (Список
на AM станици)/DAB station list
(список на станици DAB) за да
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Радио
се прикаже односната листа
станици.
Прикажани се информации за
листата станици.

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 (FM изборник)/DAB
menu (DAB изборник)
притиснете FM category list
(список на FM категории)/DAB

category list (список на DAB
категории).
Се прикажуваат информациите
за FM category list (список на FM
категории)/DAB category list
(список на DAB категории).

(Само за моделот тип 2)
2. Листајте ги станиците со R или
S. Наместете ја саканата
станица така што ќе ја
изберете.
(Само за моделот тип 1)

Забелешка
FM category list (список на FM
категории) е достапно само за
RDS (Radio Data System - Радио
податочен систем).
Во случај на режимот DAB, само
избраната категорија се
прикажува во листата со
категории.

Радио
Ажурирање на листата станици
FM/AM/DAB (Изборник FM/AM/
DAB)
1. Од FM menu (FM изборник)/AM
menu (AM изборник)/DAB menu
(DAB изборник) притиснете
update FM station list
(ажурирање на списокот на FM
станиците)/update AM station list
(ажурирање на списокот на AM
станици)/update DAB station list
(ажурирање на списокот на DAB
станици).

Ќе продолжи ажурирањето FM
station list (список на FM
станици)/AM station list (Список
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на AM станици)/DAB station list
(список на станици DAB).
2. За време ажурирањето на FM
station list (список на FM
станици)/AM station list (Список
на AM станици)/DAB station list
(список на станици DAB),
притиснете Cancel
(Oткажување) за да не се
сочуваат промените.

Поставки на тонот (Изборник
FM/AM/DAB)

Од изборникот tone settings
(поставки на тонот), звучните
функции можат да се поставуваат
различно, според звукот на FM/AM/
DAB и на секоја од функциите на
плеерот.
1. Од FM menu (FM изборник)/AM
menu (AM изборник)/DAB menu
(DAB изборник) притиснете tone
settings (поставки на тонот) за
да влезете во режимот за
поставување на звукот.
Изборникот tone settings
(поставки на тонот) се
прикажува.

◆ 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.
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Радио

◆ 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 (Во ред).
Забелешка
Во режимот на еквилајзер на
поставките за тон може да се
изберат само „Рачно“ и
„Зборување“, зависно од звучниот
систем.

Известувања DAB (Изборник
DAB)
(Само за моделот тип 2)
1. Од DAB menu (DAB изборник)
притиснете DAB
announcements (DAB

соопштенија) за да се прикаже
листата DAB announcements
(DAB соопштенија).
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 (Во ред).

Моментална програма EPG
(Изборник DAB)

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

2. Притиснете OK (Во ред).

Радио
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Листа станици EPG
(Изборник DAB)

(Само за моделот тип 2)
1. Од DAB menu (DAB изборник)
притиснете EPG station list
(Список на станици EGP) за да
се прикаже EPG station list
(Список на станици EGP).
Прикажани се информации за
листата.

Интелитекст (Изборник DAB)

2. Притиснете на саканата ставка.

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

2. Притиснете Info (Информации)
за да видите детални
информации.

3. Притиснете една од ставките за
да видите детални
информации.
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Информации (Изборник DAB)
(Само за моделот тип 2)
Од DAB menu (DAB изборник)
притиснете info (информации) за
да се прикажат информациите за
моменталната услуга DAB.

Фиксна стапчеста антена
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.

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.

Надворешни уреди

Надворешни уреди

Општи информации
Аудио систем

Општи информации ................... 29
Репродукција на звук ................. 39
Прикажување слики ................... 45
Репродукција на филмови ......... 47
Користење апликации за
паметни телефони ..................... 51

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 до
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)
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■ Овој уред може да репродуцира
фајлови со брзина на битови
8 kbps до 320 kbps, но фајловите
со брзина на битови над
128 kbps ќе имаат поквалитетен
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
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■

■

■

■

■

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

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.

Надворешни уреди
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.

■ Одредени модели на iPod/iPhone
може да не го поддржуваат
поврзувањето или
функционалноста на овој
производ.
■ 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 вклучи
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
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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
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.

32

Надворешни уреди
■ 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.
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)

Инфозабавниот систем може да
репродуцира филмски фајлови
содржани на меморија USB.
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
- 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

Надворешни уреди
Систем Bluetooth

- 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
(аудио) > Source (Извор) S >
AUX за да го пуштите музичкиот
извор на дополнителниот уред.
■ Тип на кабел за AUX
- 3-полен кабел: кабел AUX за
звук

- 4-полен кабел: кабел AUX за
филм (кабел AUX за iPod/ iPhone)
4-полниот кабел е поддржан кога
се репродуцира филмски фајл.
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■ 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.
■ 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.
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Забелешка
За повеќе информации, видете
„Спојување и поврзување
Bluetooth“ 3 53
■ 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.
■ 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.
■ 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.

Надворешни уреди
Врска со паметен телефон
Поддршка за паметен телефон
преку апликација
iPod/ iPhone

Поврзување USB

Телефон Android Безжична
технологија Bluetooth
■ За iPhone, поврзете го iPhone-от
преку приклучокот USB за да ја
користите апликацијата.
■ За телефон со Android, поврзете
го телефонот Android со
инфозабавниот систем преку
безжичната технологија
Bluetooth за да ја користите
апликацијата.
Прикажување/криење на иконите
за апликации на изборникот за
врска со паметен телефон
1. Притиснете ; > smartphone link
(врска на паметниот телефон).
Се прикажува изборникот за
врска со паметен телефон.

2. Притиснете settings (поставки).
Се прикажува изборникот за
поставување апликации.
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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 иконата на
апликацијата скриена во
изборникот за врска со паметен
телефон.
4. Притиснете OK (Во ред).
Ако има активирана апликација на
изборникот за врска со паметен
телефон, активна е ознаката g во
горниот дел на основниот изборник
или на екранот за репродукција.
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. (Вашиот
iPhone е заклучен.) => Отклучете
го iPhone-от.
■ You have another active
application open. (Отворена е
друга активна апликација.) =>
Затворете друга активна
апликација.
■ You haven't installed this
application on your iPhone. (Оваа
апликација не е инсталирана на
Вашиот iPhone.) => Инсталирајте
ја апликацијата на iPhone-от.
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
врати на нормална работа.

Надворешни уреди
Обидете се да ја активирате
апликацијата по 10 до 20
секунди.
Ако сакате да се префрлите на
друга апликација додека работи
некоја апликација на вашиот iPod/
iPhone поврзан преку пиклучокот
USB, префрлете се на почетниот
изборник со користење на
почетното копче на iPod/iPhone-от,
па притиснете ја иконата за
апликацијата на изборникот за
врска со паметни телефони на
Инфозабавниот систем.
Ако iPhone-от е поврзан со
Инфозабавниот систем преку
приклучокот USB и Инфозабавниот
систем е поврзан со друг телефон
безжично преку Bluetooth, може да
се менува меѓу двете апликации
(iPhone и телефон Bluetooth), со
помош на листата паметни
телефони прикажана на екранот.

Притиснете iPhone или Bluetooth
phone (телефон) за да ја
активирате апликацијата преку
саканиот уред.
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
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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:
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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.chevrolet.is
Ирска / англиски:
www.chevrolet.ie/MyLink
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 / руски:
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
Швајцарија / италијански:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Турција / турски:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Обединето Кралство / англиски:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Надворешни уреди

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
USB, 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.
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Паузирање
Притиснете = за време на
репродукција.
Притиснете l за да продолжи
репродукцијата.
Забелешка
Ако меморискиот уред USB е веќе
поврзан, притиснете ; > audio
(аудио) > Source (Извор) S >
USB за да репродуцирате музички
фајлови од USB.
Завршување репродукција на
музички фајлови од USB
1. Притиснете Source (Извор) S.
2. Изберете друга функција
притискајќи 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: Го повторува моменталниот
фајл.
■ All (Сите): Ги повторува сите
фајлови.
■ Off (Исклучување): Враќање на
нормална репродукција.
Произволна репродукција на
фајлови
Притиснете го s за време на
репродукција.
■ On (Вклучување): Ги
репродуцира сите фајлови
произволно.
■ Off (Исклучување): 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.

■ 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 го MENU
(ИЗБОРНИК) 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.

Надворешни уреди
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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
(ИЗБОРНИК) за време на
репродукција.
2. Листајте со R и S.
Притиснете tone settings
(поставки на тонот).

3. За повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 20.

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 (аудио) >
Source (Извор) S > iPod за
репродукција од iPod/iPhone.
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Завршување репродукција од iPod/
iPhone
1. Притиснете Source (Извор) S.
2. Изберете друга функција
притискајќи 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.

Враќање на почетокот на
моменталната песна
Притиснете t по 2 секунди
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.

Пуштање на следната песна
Притиснете v за да се пушти
следната песна.

Повторување на фајл
Притиснете r за време на
репродукција.
■ 1: Го повторува моменталниот
фајл.
■ ALL: Ги повторува сите фајлови
■ OFF (ИСКЛУЧЕНО): Враќање на
нормална репродукција.

Пуштање на претходната песна
Притиснете t во рок од 2 секунди
репродукција за да се пушти
претходната песна.

Произволна репродукција на
фајлови
Притиснете го s за време на
репродукција.

■ ON (ВКЛУЧЕНО): Ги
репродуцира сите фајлови
произволно
■ OFF (ИСКЛУЧЕНО): Враќање на
нормална репродукција.
Преглед на информациите за
песната што е пуштена
Притиснете на наслов за време на
репродукција за приказ на
информациите за песната што се
репродуцира.

Надворешни уреди
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по playlists (списоци за
репродукција)/artists
(изведувачи)/albums (албуми)/
songs (песни)/genres (жанри)/
composer (композитор)/
audiobooks (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 20.

Дополнителен уред
2. Притиснете го саканиот режим
за репродукција.
Поставки на тонот
1. Притиснете MENU
(ИЗБОРНИК) за време на
репродукција.
2. Листајте со R и S.
Притиснете tone settings
(поставки на тонот).

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

2. За повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 20.

Bluetooth
Репродукција на музика Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете audio (аудио) на
почетниот изборник.
3. Притиснете Source (Извор) S
на екранот.
4. Притиснете Bluetooth за да
изберете репродукција на
музика преку Bluetooth.

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.

Надворешни уреди
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 моменталната
музика.
■ All (Сите): Ја повторува сета
музика.
■ Off (Исклучување): Враќање на
нормална репродукција.
Забелешка
Оваа функција може да не е
поддржана, зависно од
мобилниот телефон.
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Произволна репродукција на
музиката
Притиснете го s за време на
репродукција.
■ On (Вклучување): Ја
репродуцира сета музика
произволно.
■ Off (Исклучување): 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 20.

Прикажување слики
Гледање слики
1. Ставете ја меморијата USB со
сликовните фајлови во
приклучокот USB.
Сликата ќе се прегледа.
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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 се
сокрие или прикаже
контролната лента. Притиснете
на екранот повторно за да се
вратите на претходниот екран.
Забелешка
Ако меморискиот уред USB е веќе
поврзан, притиснете ; > picture &
movie (слики и филмови) > Source
(Извор) S > USB (picture) (USB
(слика)) за да ги гледате
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 MENU
(ИЗБОРНИК). Се прикажува
USB picture menu (мени за
слики).

Надворешни уреди

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ picture file list (список на
фотографски датотеки): Ги
прикажува сите листи со
сликовни фајлови.
◆ sort by title (сортирај според
наслов): Ги прикажува
сликите подредени по
наслов.
◆ sort by date (сортирај според
датум): Ги прикажува сликите
подредени по датум.

◆ slide show time (време на
претставата на слајдови):
Изберете го интервалот за
слајдовите.
◆ clock/temp. display (приказ на
часовникот/темп.): За да се
прикажат часовникот и
температурата на цел екран,
изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
◆ display settings (поставки на
екранот): Прилагодување на
осветленоста и контрастот.
3. Откако ќе завршите со
поставување, притиснете q.

Репродукција на
филмови
Пуштање филмски фајл
1. Ставете ја меморијата USB со
филмските фајлови во USB
приклучокот.
Филмот ќе се пушти.
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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 меморискиот уред USB е веќе
поврзан, притиснете ; > picture &
movie (слики и филмови) > Source
(Извор) S > USB (movie) (USB
(филм)) за да репродуцирате
филмски фајл.
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Функцијата за филмови не е
достапна за време на возење.
(Според сообраќајните прописи,
достапна е само кога возилото е
паркирано.)

Пуштање на претходниот
филм

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

Враќање на почетокот на
моменталниот филм

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

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.

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.

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ movie file list (список на
филмски датотеки): Ги
прикажува сите листи со
филмски фајлови.

Надворешни уреди
◆ clock/temp. display (приказ на
часовникот/темп.): За да се
прикажат часовникот и
температурата на цел екран,
изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
◆ display settings (поставки на
екранот): Прилагодување на
осветленоста и контрастот.
◆ tone settings (поставки на
тонот); Прилагодување на
поставките за звукот. За
повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 20.
3. Откако ќе завршите со
поставување, притиснете q.
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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.

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.

Јазик на титлите

Ако филмскиот фајл има титли на
разни јазици, корисникот ќе може
да ги види.
1. Од филмскиот екран,
притиснете k.
3. Притиснете го l.
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Забелешка
Корисникот може да постави еден
од јазиците за звук поддржани од
филмскиот фајл DivX.

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 е веќе поврзан дополнителен
уред, притиснете ; > picture &
movie (слики и филмови) > Source
(Извор) S > AUX (movie) (AUX
(филм)) за да репродуцирате
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.)

Надворешни уреди
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температурата на цел екран,
изберете On (Вклучување)
или Off (Исклучување).
◆ display settings:
Прилагодување на
осветленоста и контрастот.
3. Откако ќе завршите со
поставување, притиснете q.

Користење на изборникот за филм
од AUX
1. Од екранот за филм од AUX,
притиснете MENU
(ИЗБОРНИК). Се прикажува
AUX menu (мени AUX).

2. Притиснете го саканиот
изборник.
◆ tone settings (поставки на
тонот); Прилагодување на
поставките за звукот. За
повеќе детали, видете во
„Поставки на тонот (изборник
FM/AM/DAB)“ 3 20.
◆ clock/temp. display (приказ на
часовникот/темп.): За да се
прикажат часовникот и

Користење апликации за
паметни телефони
Забелешка
Одредени слики и објаснувања
може да се разликуваат во
зависност од оперативните
системи, верзиите и/или верзиите
на апликациите (Арр) на
телефонот. Овој дел го објаснува
општото ракување.

Како да поврзете апликација
со MyLink
1. Инсталирајте ја апликацијата
на својот паметен телефон.
2. Поврзете ги својот паметен
телефон и Инфозабавниот
систем преку портата за USB
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или преку безжична
технологија Bluetooth.
iPhone: поврзување USB
Телефон Android: безжична
технологија Bluetooth
3. Активирајте ја апликацијата.
4. За да ја извршите апликацијата
на Инфозабавниот систем,
притиснете ; > smartphone link
(врска на паметниот телефон).
Се прикажува изборникот за
врска со паметен телефон.

6. Се прикажува екранот на
апликацијата.

Забелешка
За повеќе информации за
апликациите како што се BringGo,
видете во упатството за
навигација на веб-страницата
www.BringGoNav.com.

5. Притиснете ја иконата за
апликацијата. Се прикажува
екранот на апликацијата.

Телефон

Телефон
Bluetooth® ................................... 53
Телефон без раце ...................... 58

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.
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Телефон

2. Притиснете phone (телефон) на
почетниот изборник, а потоа
Yes (Да).

3. Притиснете Search Bluetooth
Device (Пребарување на уред
Bluetooth) за да се побараат
телефони со Bluetooth.

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 (Да) на
појавниот екран на уредот со
Bluetooth и на
Инфозабавниот систем.

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

Телефон
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прифаќате барањето за именикот
при првичното спојување на
телефонот.

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

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.
Препорачуваме „Секогаш“ да го

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.
Ако има уред споен со
Инфозабавниот систем
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
на почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
(поставки на поврзувањето) >
bluetooth settings (поставки на
bluetooth) > pair device (спари
уред).
4. Притиснете го уредот што
сакате да го споите од екранот
за спојување уред, а потоа

56

Телефон
продолжете со чекор 6. Кога го
нема саканиот уред на екранот
за спојување, притиснете
Search Bluetooth Device
(Пребарување на уред
Bluetooth) 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 (Да) на

појавниот екран на уредот со
Bluetooth и на
Инфозабавниот систем.

◆ Ако не е поддржано SSP
(Secure Simple Pairing),
внесете го PIN-от на уредот
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.

Телефон
◆ 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
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.
Препорачуваме „Секогаш“ да го
прифаќате барањето за именикот
при првичното спојување на
телефонот.
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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 (поставки)
на почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
(поставки на поврзувањето) >
bluetooth settings (поставки на
bluetooth) > pair device (спари
уред).
4. Споениот уред ќе биде
прикажан со g ако е поврзан.

Прекинување врска на уред
со Bluetooth
1. Притиснете го ; на
контролната плоча.
2. Притиснете settings (поставки)
на почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
(поставки на поврзувањето) >
bluetooth settings (поставки на
bluetooth) > pair device (спари
уред).
4. Притиснете го името на уредот
што сакате да го откачите.
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Телефон
4. Притиснете Del (Бришење).

5. Притиснете OK (Во ред).

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

5. Притиснете OK (Во ред).

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 (поставки)
на почетниот изборник.
3. Притиснете connection settings
(поставки на поврзувањето) >
bluetooth settings (поставки на
bluetooth) > pair device (спари
уред).

5. Притиснете Yes (Да).

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

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 q/w за да се прикаже
листата повици или држете y на
екранот на телефонот.
Забелешка
Повторно бирање не е можно кога
нема историја на повици.

2. Притиснете го y на екранот или
q/w 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.
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Примање повици

2. Ако сакате да го префрлите
повикот назад на системот без
раце, притиснете повторно m.
Повикот се префрлува на
автомобилскиот систем без
раце.

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.
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Телефон

2. За да разговарате по телефон,
притиснете q/w на
далечинското на воланот или
притиснете Accept (Прифати)
на екранот.
За да одбиете повик,
притиснете x/n на
далечинското на воланот или
притиснете Reject (Oтфрли) на
екранот.

Користење на изборникот за
именикот
1. Притиснете phone book
(адресар) на екранот на
телефонот.

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

Телефон
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3. Со тастатурата, внесете го
името што сакате да го најдете.
За детали, видете во „Барање
име“ 3 58.
4. Изберете го записот што сакате
да го повикате.

4. Притиснете го бројот за да се
бира.

2. Притиснете o на екранот phone
book (адресар).

Барање записи во именикот
1. Притиснете phone book
(адресар) на екранот на
телефонот.

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
телефон. Во тој случај,
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Телефон

продолжете со преземање на
именикот на телефонот.
Препорачуваме „Секогаш“ да го
прифаќате барањето за именикот
при првичното спојување 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.
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.

2. Притиснете a, b или c.

Упатување повик од
историјата на повици
1. Притиснете call history (историја
на повици) на екранот на
телефонот.

(Бирани повици)

(Пропушетни повици)

Телефон
За 2-цифрените броеви за брзо
бирање, држете ја притисната
втората цифра за да го упатите
повикот до бројот за брзо бирање.

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

Упатување повик со броевите
за брзо бирање

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.
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Индекс
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Вовед

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.
Забелешка
Упатството ги опишува сите опции
и функции достапни за разни
Инфозабавни системи. Одредени
описи, вклучително и оние за
функциите на екранот и на
изборниците, може да не важат за

Вовед
вашето возило поради
варијантата на моделот,
посебната опрема или
додатоците.
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Инфозабавниот систем работи
само во возилото во коешто е
првично инсталиран и не може да
се користи ако се украде.

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.
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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 репродукција/прием/
состојба на изборникот 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. Копче FAVOURITE [FAV1-2-3]
Притискајте го ова копче за
бирање на страницата со
сочувани омилени канали.
7. Копче INFORMATION [INFO]
◆ 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 d SEEK c
◆ 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. Копче CD/AUX
Притиснете го копчето за да
изберете аудио функција CD/
MP3/AUX или USB/iPod/
Bluetooth.
10. Копче RADIO BAND
Притиснете го копчето за да
изберете радио FM/AM или
DAB.
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11. Копче TP
Додека ја користите
функцијата FM RDS, вклучете
или исклучете TP (Сообраќајна
програма).
12. Копче CONFIG
Притиснете го копчето за да се
отвори изборникот Settings
(поставки).
13. Копче TONE
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. Копче P BACK
◆ 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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Тип 2-A: Радио + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Тип 2-Б: Радио + CD/MP3 + AUX
1. Екран
Екран за репродукција/прием/
состојба на изборникот 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. Копче FAVOURITE [FAV1-2-3]
Притискајте го ова копче за
бирање на страницата со
сочувани омилени канали.
7. Копче INFORMATION [INFO]
◆ 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 d SEEK c
◆ 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. Копче CD/AUX
Притиснете го копчето за да
изберете аудио функција CD/
MP3/AUX или USB/iPod/
Bluetooth.
10. Копче RADIO BAND
Притиснете го копчето за да
изберете фреквентно подрачје
за радио FM или AM.
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11. Копче TP
Додека ја користите
функцијата FM RDS, вклучете
или исклучете TP (Сообраќајна
програма).
12. Копче CONFIG
Притиснете го копчето за да се
отвори изборникот Settings
(поставки).
13. Копче TONE
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. Копче P BACK
◆ 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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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
[d SRC c]

◆ 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
[d SRC c]
◆ 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.
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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 на радиото) → Auto
volume control (Автоматска
контрола на гласноста)).

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 (Поставки на
тонот), звучните функции можат да
се поставуваат различно, според
радиото FM/AM/DAB и за секоја од
функциите на плеерот.

Свртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата вредност за контрола на
тонот, а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Може да се активира моментално
избраната ставка со долг притисок
на копчето MENU-TUNE во

Вовед
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).

Избирање функција
FM/AM или DAB радио

Притиснете го копчето
RADIO BAND за да изберете
радио FM/AM или DAB.
Притиснете го копчето
MENU-TUNE за да отворите FM
menu (FM изборник), AM menu (AM
изборник) или DAB menu (DAB
изборник) што вклучуваат опции за
бирање на станиците за
емитување.
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Пуштање звук од CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth или од
надворешниот влез (AUX)

Притискајте го копчето CD/AUX
повеќепати за да ги менувате
функциите на плеерот, функцијата
AUX за аудио и дискови со MP3,
поврзаните уреди USB или iPod
или плеер за звук Bluetooth. (MP3
(МП3)/CD → AUX → USB или iPod →
Bluetooth → CD/MP3 (МП3) →....)
На далечинскиот управувач на
воланот, притискајте го d SRC c за
да го изберете саканиот режим.
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Вовед
Телефонски уред Bluetooth без
раце

Притиснете го копчето
MENU-TUNE 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 ја изберете
телефонската функција Bluetooth
без раце (само за моделите тип 1/2A).

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) Копче CONFIG

Вовед
Притиснете го копчево за да
влезете во 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) Копче P BACK
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
(Поставки) подолу.
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Притиснете го копчето CONFIG за
изборникот Settings (Поставки).
Откако ќе ја прегледате табелата
со информации за изборникот
Settings (Поставки) подолу, вртете
го контролното копче 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.
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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.
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[Време и датум]

ГГГГ.ММ.ДД: 2012 јан. 23
ДД/ММ/ГГГГ: 23 јан. 2012
ММ/ДД/ГГГГ: Јан. 23, 2012
■ RDS clock synchronization
(„RDS“ синхронизација на
часовникот): Изберете On
(Вклучување) или Off
(Исклучување)
[Radio settings (Поставки за радио)]

Set time (Местење на времето):
Поставете ги рачно часот и
минутите на моменталното време.
■ Set date (Местење на датумот):
Поставете ги рачно
моменталните година/месец/
ден.
■ Set time format (Местење на
форматот на времето): Изберете
12- или 24-часовен приказ.
■ Set date format (Местење на
форматот на датумот): Одредете
го форматот за прикажување на
датумот.

■ Auto volume control (Автоматска
контрола на гласноста):
Поставете Off (Исклучување)/
Low (Ниско)/Medium (Средно)/
High (Високо).
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■ Maximum startup volume
(Максимална гласност при
вклучување):
Поставете ја рачно
максималната вредност за
гласноста при вклучување.
■ Radio favourites (Миленици во
радиото):
Рачно одредете ги броевите на
страниците со oмилени станици.
■ AS-Stations (AS станици):
Одредете ја функцијата за
автоматско меморирање
станици за секое радио.
■ - RDS options („RDS“ опции):
Поставете RDS options
(„RDS“ опции).
- RDS: On (Вклучување)/Off
(Исклучување) (активирање или
исклучување на функцијата
RDS).
- Regional (Регионален): On
(Вклучување)/Off (Исклучување)
(активирање или исклучување на
функцијата Regional
(Регионален)).
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- Text scroll freeze (Запирање на
скролирањето на текстот): On
(Вклучување)/Off (Исклучување)
(активирање или исклучување на
функцијата Text scroll freeze
(Запирање на скролирањето на
текстот)).
- TA volume (Гласност на
сообраќајните соопштенија):
Одредете TA volume (Гласност
на сообраќајните соопштенија).
■ - DAB settings (DAB поставки):
Поставете DAB settings (DAB
поставки).
- Auto ensemble linking
(Автоматско поврзување на
ансамбли): On (Вклучување)/Off
(Исклучување) (активирање или
исклучување на функцијата Auto
ensemble linking (Автоматско
поврзување на ансамбли)).
- Auto linking DAB-FM
(Автоматско поврзување на DABFM): On (Вклучување)/Off
(Исклучување) (активирање или
исклучување на функцијата Auto
linking DAB-FM (Автоматско
поврзување на DAB-FM)).

- Dynamic audio adaption
(Динамична аудио адаптација):
On (Вклучување)/Off
(Исклучување) (активирање или
исклучување на функцијата
Dynamic audio adaption
(Динамична аудио адаптација)).
- Band selection (Избор на
станица): Поставете Both (И
двете), L-Band (L-станица) или
Band III (Станица III).
[Поставки за Bluetooth]

Bluetooth: Влегување во Bluetooth
settings (Поставки за Bluetooth).

■ Activation (Активирање):
Изберете On (Вклучување) или
Off (Исклучување).
■ Device list (Список на уредите):
Изберете ги саканите уреди и
изберете/поврзете/ одвојте или
избришете.
■ Pair device (Уред за спарување):
Спојување на нов уред Bluetooth.
■ Change Bluetooth code
(Менување на Bluetooth
шифрата): Рачно менување/
одредување на шифрата за
Bluetooth.
■ Restore factory settings (Враќање
на фабричките поставки):
Враќање на почетните
вредности на поставувањето на
фабричките.

Радио

Радио
Употреба ..................................... 83
Радио податочен систем
(RDS) ........................................... 91
Фиксна стапчеста антена .......... 95

Употреба
Пред да користите радио FM,
AM или DAB
Главни копчиња/контролно копче
(10) Копче RADIO BAND
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) Копче P BACK
Откажување на внесувањето или
враќање на претходниот екран или
изборник.
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(8) Копчиња d SEEK c
■ 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) Копче TP
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Додека ја користите функцијата FM
RDS, вклучете ја On (Вклучување)
или исклучете ја Off
(Исклучување) функцијата TP
(Сообраќајна програма).
(7) Копче ИНФОРМАЦИИ [INFO]
Преглед на информациите за
емитуваните радио или станици
DAB.

Притискајте го копчето
RADIO BAND за да изберете FM,
AM или радио 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 d SEEK
c за автоматско пребарување на
достапните радио станици со
добар прием.

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

Радио
Барање радио станици

Барање ансамбл DAB

Поврзување на услугата DAB

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

Држете ги притиснати копчињата
d SEEK c 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 (Автоматско поврзување
на DAB-FM) активирано, ако
сигналот на сервисот DAB е слаб,
Инфозабавниот систем ја прима
поврзаната сервисна компонента
авоматски (видете Settings
(Поставки) → Radio settings
(Поставки на радиото) → DAB
settings (DAB поставки) → Auto
linking DAB-FM (Автоматско
поврзување на 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 DAB menu (DAB изборник).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете DAB
manual tuning (Рачно DAB
местење), 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

почнува ажурирање на Update
DAB stations list (Ажурирање на
списокот на DAB станици).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата листа, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да се
прима соодветниот канал.
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Ќе се прикажат првите
информации за емитувањето од
избраната страница FAV
(Омилени).

Користење на копчињата на
МЕМОРИЈАТА
Меморирање копче од МЕМОРИЈА

Прикажување на информациите
DAB

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да се прикаже
Update DAB stations list
(Ажурирање на списокот на DAB
станици).
■ Ќе се прикажат информациите
Update DAB stations list
(Ажурирање на списокот на DAB
станици).
■ Ако Update DAB stations list
(Ажурирање на списокот на DAB
станици) е празно, автоматски

Притискајте го копчето
INFORMATION [INFO] за да го
изберете саканиот режим за
прикажување на информациите за
станицата DAB.

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
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радио или станица DAB на тоа
копче од избраната страница со
омилените станици.
■ 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 на радиото) → Radio
favourites (Миленици во
радиото) (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.

Притиснете го копчето
MENU-TUNE за да се прикаже
изборникот на радиото или DAB
menu (DAB изборник).
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

(Список на миленици), па
притиснете го копчето
MENU-TUNE за да се прима
соодветниот канал.
Изборник FM/AM → Листа станици
FM/AM
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Ќе се прикажат информациите FM
stationѕ list (Список на FM станици)/
AM stations list (Список на AM
станици).
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 (FM
изборник)/AM menu (AM изборник)/
DAB menu (DAB изборник) вртете
го контролното копче MENU-TUNE
за да изберете Favourites list
(Список на миленици), а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE.
Ќе се прикажат информациите
Favourites list (Список на
миленици).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата листа Favourites list

Од FM menu (FM изборник)/AM
menu (AM изборник) вртете го
контролното копче MENU-TUNE за
да изберете FM stationѕ list (Список
на FM станици)/AM stations list
(Список на AM станици), а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE.

Од FM menu (FM изборник)/DAB
menu (DAB изборник) вртете го
контролното копче MENU-TUNE за
да дојдете до FM category list
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(Cписок на FM категории)/DAB
category list (Список на DAB
категории), а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Ќе се прикаже FM category list
(Cписок на FM категории)/DAB
category list (Список на DAB
категории).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да ја изберете
саканата листа, па притиснете го
копчето MENU-TUNE за да се
прима односната фреквенција.

Од DAB menu (DAB изборник)
вртете го контролното копче
MENU-TUNE и дојдете до DAB
announcements (DAB соопштенија),
а потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE.
Ќе се прикаже DAB announcements
(DAB соопштенија).
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

Изборник DAB → Соопштенија DAB
Од FM menu (FM изборник)/AM
menu (AM изборник)/DAB menu
(DAB изборник) вртете го
контролното копче MENU-TUNE и
дојдете до Update FM stationѕ list
(Ажурирање на списокот на FM
станици)/Update AM stations list
(Ажурирање на списокот на AM
станици)/Update DAB stations list
(Ажурирање на списокот на DAB
станици), а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Радио
■ Ќе продолжи ажурирањето FM
stationѕ list (Список на FM
станици)/AM stations list (Список
на AM станици)/Update DAB
stations list (Ажурирање на
списокот на DAB станици).
■ За време на ажурирањето на FM
stationѕ list (Список на FM
станици)/AM stations list (Список
на AM станици)/Update DAB
stations list (Ажурирање на
списокот на DAB станици),
притиснете го копчето
MENU-TUNE или копчето за
назад P BACK за да не се
сочуваат промените.

Радио податочен систем
(RDS)
■ Радио податочниот систем
(RDS) е услуга на станиците FM
што значително олеснува да се
најдат станици со беспрекорен
прием.
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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 на радиото), па
притиснете го копчето
MENU-TUNE.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете RDS
options („RDS“ опции), па
притиснете го копчето
MENU-TUNE.
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Вклучување и исклучување
на RDS

Поставете ја опцијата RDS On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
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).

Од изборникот RDS options
(„RDS“ опции), вртете го
контролното копче MENU-TUNE да
дојдете до RDS Off (Исклучување),
а потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE за да ја вклучите
функцијата RDS.

Поставете ја опцијата Regional
(Регионален) (REG) на On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).
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.

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.

Од изборникот RDS options
(„RDS“ опции), вртете го
контролното копче MENU-TUNE да
дојдете до Regional (Регионален)

Радио
Off (Исклучување), а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE за да ја вклучите
функцијата Регионално.

Вклучување и исклучување на
стопирањето на текстот

Вклучете ја или исклучете ја
функцијата Text scroll freeze
(Запирање на скролирањето на
текстот) (за прикажување на
информациите за програмскиот
сервис):

Од изборникот RDS options
(„RDS“ опции), вртете го
контролното копче MENU-TUNE да
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дојдете до Text scroll freeze
(Запирање на скролирањето на
текстот) Off (Исклучување), а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE за да ја вклучите
функцијата Text scroll freeze
(Запирање на скролирањето на
текстот).

Гласност на сообраќајните
соопштенија (TA)

Минималната гласност на
сообраќајните соопштенија (TA)
може да е намести однапред.
Минималната гласност на
сообраќајните соопштенија може
да се зголеми или намали во
споредба со нормалната гласност
на звукот.

Од изборникот RDS options
(„RDS“ опции), 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 TA volume (Гласност на
сообраќајните соопштенија), па
притиснете го копчето
MENU-TUNE.

Радио сообраќајна услуга

TP = состојба на патиштата
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Блокирање на сообраќајните
соопштенија

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.
■ Ако радио сообраќајната услуга е
вклучена, се прикажува [ ] во
главниот изборник на радиото.

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

■ 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/
iPod/Bluetooth или AUX се
прекинува за времетраење на
сообраќајното соопштение.

Надвор од телефонскиот режим,
притиснете го копчето TP.
Вклучете ја радио сообраќајната
услуга и намалете ја гласноста на
Инфозабавниот систем докрај.
Сообраќајното соопштение се
прекинува, но радио сообраќајната
услуга останува вклучена.

Радио
Блокирање на моменталните
сообраќајни соопштенија

Фиксна стапчеста антена

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

Надвор од телефонскиот режим,
притиснете го копчето TP.

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.

Внимание
Гледајте да ја извадите
антената пред влегувањето во
просторија со низок таван или
инаку таа може да се оштети.
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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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Аудио плеери
ЦД плеер ..................................... 96
Дополнителни уред .................. 106

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

Пред да го користите
ЦД-плеерот
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/ CDROM
■ 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 треба да се внимава 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) Копче CD/AUX
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 d SEEK c
■ 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 радио 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, ќе се прикаже No
CD inserted (Нема вметнато ЦД)
на екранот 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 радио 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 далечинското копче на воланот
песните се менуваат лесно со
вртење на контролното копче d
SRC c.

Менување на положбата 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 d SEEK c 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
MENU-TUNE 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 односните функции On
(Вклучување) или Off
(Исклучување).

За аудио дисковите, вртете го
контролното копче MENU-TUNE од
изборникот за дискови за да
изберете листа песни, а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE.
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
(Папки), а потоа притиснете го
копчето MENU-TUNE.
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...
(Пребарување...), а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE.
■ 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
MENU-TUNE 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
MENU-TUNE 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
кога се користи уредот.
За да го извадите уредот USB,
употребете Menu USB (Изборник
за USB) → Remove USB
(Отстрани USB) преку копчето
MENU-TUNE.
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
поддржани поврзувања со
мемориски читач или хаб за USB.
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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.

108

Аудио плеери
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)

Аудио плеери
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) Копче CD/AUX
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 d SEEK c
■ 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) Копче INFORMATION [INFO]
Прикажување на информациите за
песната што се репродуцира.
(16) Копче P BACK
Откажување на внесувањето или
враќање на претходниот изборник.
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Поврзување на мемориски уред
USB

Ако има капак на терминалот за
поврзување над таблата за
инструменти, повлечете и
отворете го капакот за да го
поврзете уредот за складирање
на USB со музичките датотеки кои
треба да се репродуцираат на
терминалот за поврзување на 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
Menu USB (Изборник за USB) →
Remove USB (Отстрани USB) за
безбедно вадење на уредот USB.
Користење на изборникот за USB
Упатствата за Shuffle songs
(Мешање на песни)/Repeat
(Повторување)/Folders (Папки)/
Search... (Пребарување...) од Menu
USB (Изборник за USB) се слични
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на оние за CD menu (ЦД изборник)
на CD/MP3-плеерот; само е
додадена ставката Remove USB
(Отстрани USB). Видете во
функциите за CD/MP3-плеерот во
CD menu (ЦД изборник).
Изборник USB → Отстрани USB

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.

Притиснете го копчето
MENU-TUNE од режимот за
репродукција за да се прикаже
Menu USB (Изборник за USB).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до
Remove USB (Отстрани USB), а
потоа притиснете го копчето
MENU-TUNE за да се прикаже

Главни копчиња/контролно копче
Следниве главни копчиња и
контроли се користат за
репродукција на музички фајлови
од iPod.
(9) Копче CD/AUX
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 d SEEK c
■ 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) Копче INFORMATION [INFO]
Прикажување на информациите за
песната што се репродуцира.
(16) Копче P BACK
Откажување на претходната
ставка или враќање на
претходниот изборник.
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Поврзување на iPod-плеерот

Ако има капак на терминалот за
поврзување над таблата за
инструменти, повлечете и
отворете го капакот за да го
поврзете iPod-от со музичките
датотеки кои треба да се
репродуцираат на терминалот за
поврзување на 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 iPod
Од iPod menu (Изборник за iPod),
упатствата за Shuffle songs
(Мешање на песни)/Repeat
(Повторување)/Search...
(Пребарување...) (вклучувајќи ги и
Аудио книги и Композитори) се
слични на оние за CD menu (ЦД
изборник) на CD/MP3-плеерот;
само е додадена ставката Eject
iPod (Исфрлување на „iPod“-от).
Видете за секоја ставка во CD/MP3
за употребата.

Притиснете го копчето
MENU-TUNE од режимот за
репродукција за да се прикаже iPod
menu (Изборник за iPod).
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да дојдете до
функцијата Eject iPod
(Исфрлување на „iPod“-от), а потоа
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.
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Вратете се на претходно
користената функција.

Приклучок за надворешен
извор на звук (AUX)

Само кај моделите што
поддржуваат поврзување со
надворешен извор на звук.

Главни копчиња/контроли
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) Копче CD/AUX
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 уред
за 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® ................................. 115
Телефон без раце .................... 121

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) Копче CD/AUX
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 d SEEK c
■ 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 Bluetooth settings
(Поставки за Bluetooth) 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 (Уред за
спарување), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
■ Уредите со Bluetooth може да се
регистрираат не само со копчето
CONFIG, туку и со Phone Menu
(Изборник на телефонот) →
Bluetooth settings (Поставки за
Bluetooth) → Bluetooth → Add
device (Handsfree) (Додавање на
уред (разговор без раце)).

■ 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
(Поставки) → Bluetooth settings
(Поставки за Bluetooth) →
Bluetooth → Change Bluetooth
code (Менување на Bluetooth
шифрата).)
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 Bluetooth можат да
се користат само кога е одредено
да се поврзува 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 (Список на
уредите), 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
MENU-TUNE.

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 Bluetooth settings
(Поставки за Bluetooth) 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
MENU-TUNE.
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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
MENU-TUNE.
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 уред со Bluetooth, со
копчето MENU-TUNE извршете
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.
Икона на нота [n] ќе се појави во
долниот десен агол на екранот

Телефон
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
избере.
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 d SEEK
c 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 deactivated (Bluetooth е
деактивиран)
Проверете дали активирањето
на Bluetooth е поставено на
вклучено. Функцијата Bluetooth
може да се користи при
вклучувањето на активирањето
Bluetooth.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth е
зафатен)

Проверете дали има поврзано
уреди со Bluetooth. За да
поврзете друг уред, првин
прекинете ја врската на другите
поврзани уреди, а потоа
поврзете повторно.
■ Device list is full (Списокот на
уреди е полн)
Проверете дали има
регистрирано помалку од 5
уреди. Не може да се
регистрираат повеќе од 5 уреди.
■ No phone book available (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

Телефон
уредот исто се пренесуваат.
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 Mic (Стишување
на микрофонот)/Hang up
(Затворање на телефонот) на
далечинскиот управувач на
воланот или со копчето
MENU-TUNE изберете Decline
(Одбиј).

122

Телефон

■ Додека разговарате по телефон,
може да го блокирате звукот што
се емитува избирајќи ја ставката
Mute Mic (Стишување на
микрофонот) користејќи го
копчето MENU-TUNE 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 Mic (Стишување на
микрофонот)/Hang up (Затворање
на телефонот) на воланот или
свртете го копчето MENU-TUNE да
дојдете до Hang up (Затворање на
телефонот), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

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

■ 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
MENU-TUNE додека телефонот е
поврзан за да се прикажат
функциите за поврзување, како
што е прикажано погоре.
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Телефон

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.

Enter number (Внесување број), 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
контролното копче за да изберете

■ 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
MENU-TUNE.

Притиснете го копчето
MENU-TUNE, вртете го
контролното копче MENU-TUNE за
да изберете Phone book (Адресар),
а потоа 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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Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете Search
(Пребарување), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Вртете 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
MENU-TUNE.
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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
MENU-TUNE.
За повеќе информации, видете во
делот за упатување телефонски
повици.

Ажурирање на контактите од
поврзаниот мобилен телефон со
контактите на системот.
Со копчето MENU-TUNE со
контролно копче, изберете Phone
Menu (Изборник на телефонот) →
Phone book (Адресар) → Update
(Ажурирање), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.

Телефон

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете 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
повици, ажурирањето или
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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 контакти).
■ 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 (Изборник на телефонот) →
Phone book (Адресар) → Delete all
(Бришење на се), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за да изберете Yes
(Да) или No (Не), па притиснете го

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

Вртете го контролното копче
MENU-TUNE за проверка на
историјата на повици и за
упатување повик.
Притиснете го копчето
MENU-TUNE 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 дневник на повици,
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 (Изборник на телефонот) →
Bluetooth settings (Поставки за
Bluetooth), па притиснете го
копчето MENU-TUNE.
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
MENU-TUNE.

За да ги поставите тонот за
ѕвонење и неговата гласност за
функцијата Bluetooth, со копчето
MENU-TUNE со контролно копче
изберете Sound & Signals (Звук и
сигнали), а потоа поставете ги
саканите ставки со копчето
MENU-TUNE.
■ 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 (Поставки за
Bluetooth) на основните вредности,
со копчето MENU-TUNE со

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

131

132

Индекс

Д

Дополнителни уред ................. 106

О

Општи информации.................... 66

П

Преглед на контролните
елементи.................................. 68
Приспособување кон
индивидуалните потреби........ 78

Р

Радио податочен систем (RDS) 91
Ракување .................................... 75

Т

Телефон без раце .................... 121

У

Употреба...................................... 83

Ф

Фиксна стапчеста антена........... 95
Функција за аларм при кражба . 67

Ц

ЦД плеер .................................... 96

B

Bluetooth® ................................. 115

MyLink со икони со или без навигација

Вовед ........................................ 134
Основни функции ..................... 146
Радио ........................................ 148
ЦД-плеер ................................... 153
AUX приклучок .......................... 156
USB приклучок .......................... 157
Музика Bluetooth ....................... 163
Надворешни уреди .................. 165
Навигација ................................ 171
Препознавање на гласот ......... 195
Телефон .................................... 202
Индекс ....................................... 214

134

Вовед

Вовед
Вовед ........................................ 134
Општи информации ................. 134
Преглед ..................................... 136
Преглед на контролните
елементи ................................... 137
Употреба ................................... 138
Ракување .................................. 141

Вовед

Имињата, логоата, амблемите,
слоганите, имињата на моделите
на возилата и конструкциите на
каросериите на возилата што се
појавуваат во ова упатство, меѓу
кои и GM, логото GM, CHEVROLET,
амблемот CHEVROLET, CRUZE и
логото CRUZE се трговски марки и/
или сервисни марки на General
Motors LLC, нивните подружници,
соработници или иматели на
лиценци.
Информациите во ова упатство го
дополнуваат корисничкиот
прирачник.
Ова упатство опишува функции
што може да не се присутни на
вашето возило, или затоа што се
опции што не сте ги купиле, или

поради промени после печатењето
на сопственичкиот прирачник.
Видете во документацијата за
купувањето за Вашето возило за да
видите кои функции ги има во него.
Чувајте го овој прирачник со
сопственичкиот прирачник во
возилото, за да биде таму кога е
потребен. Ако возилото се
продаде, оставете го овој
прирачник во возилото.

Општи информации
Прочитајте ги следните страници
за да се запознаете со функциите
на инфозабавниот систем.
Инфозабавниот систем има
вградени функции што се наменети
да помогнат во тој поглед така што
се исклучуваат некои функции за
време на возењето. Посивена
функција не е достапна додека
возилото се движи.

Вовед
Сите функции се достапни кога
возилото е паркирано. Пред
возењето:
■ Запознајте се како работи
инфозабавниот систем, со
копчињата на таблата и
екранските копчиња
чувствителни на допир.
■ Поставете звук меморирајќи ги
омилените станици, поставувајќи
го тонот и прилагодувајќи ги
звучниците.
■ Поставете ги телефонските
броеви однапред за да можат
лесно да се повикаат со
притискање на едно копче или со
користење една говорна команда
кај возилата опремени со
телефонска функција.

9 Предупредување
Тргањето на погледот од патот
предолго време или премногу
често додека се користи
инфозабавата или системот за
навигација може да предизвика

судир. Вие или некој друг може
да биде повреден или да загине.
Не обраќајте премногу
внимание на овие задачи
додека возите. Гледајте ги само
екраните на возилото и
концентрирајте се на возењето.
Користете говорни команди
секогаш кога е можно.
Возилото има задржано
напојување на приклучоците
(RAP). Со RAP, аудио системот
може да се пушта и откако ќе се
исклучи палењето.

Чистење на површините со
висок сјај и екраните на
информациите за возилото и
радиото

За возилата со површини или
екрани со висок сјај, користете крпа
од микровлакна за да ги бришете
површините. Пред да ја бришете
површината со крпа од
микровлакна, употребете мека
четка за да ги отстраните
нечистотиите што можат да ја
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изгребат површината. Потоа
употребете ја крпата од
микровлакна нежно бришејќи за да
исчистите. Не користете средства
или раствори за чистење.
Повремено измијте ја крпата од
микровлакна посебно, користејќи
блага сапуница. Не користете
белило или омекнувач за алишта.
Исплакнете ја темелно и исушете ја
на воздух пред следната употреба.

Внимание
Не лепете уред со вакуумски
држач за екранот. Тоа може да
предизвика оштетувања и не е
покриено со гаранцијата на
возилото.

Ажурирања на софтверот
Видете кај својот продавач за
можни идни ажурирања на
софтверот.
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Преглед
Инфозабавниот систем се
контролира со користење на
копчињата, допирниот екран,
контролите на воланот и
препознавањето говор.
Препознавање говор 3 195.

Вовед

Преглед на контролните елементи
MyLink со икони со или без навигација
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12
13
14
15
16
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20

Вовед

Копчиња на меморијата (1-6)
DEST (одредиште)
NAV (навигација)
Осум стрелки за
избирање (за движење
по картите)
CONFIG (конфигурација)
RPT NAV (повтори навигација)
CLOCK
INFO (информации)
TONE
AS (автоматско зачувување)
m (напојување / гласност)
t (претходно / назад)
HOME (почетна страница)
r (пушти / пауза)
SRCE (извор)
y/@ (телефон / искл. звук)
v (следно / брзо напред)
FAV (омилени страници 1-6)
BACK
d (исфрлување)

21 MENU/SEL (изборник /
избирање)

Употреба
Контролни копчиња за
инфозабавата

Копчињата на таблата се користат
за активирање на примарните
функции додека се користи
инфозабавниот систем.
m (напојување / гласност):
1. Притискајте за вклучување и
исклучување на системот.
2. Свртете за прилагодување на
гласноста.
r (пушти / пауза): Притиснете
r за почнување, паузирање и
продолжување на репродукцијата.
Репродукција на аудио ЦД 3 154
SRCE (извор): Притиснете за
менување на изворите на звукот
како радио AM/FM, DAB, ЦД и AUX.
TONE: Притиснете за да
пристапите до екранот на
изборникот за звук за да ги
прилагодите басовите, средните и
високите.
Поставки на тонот 3 146

Вовед
INFO (информации): Притиснете за
да менувате меѓу аудио или
информативниот екран за
навигација.
CONFIG (конфигурација):
Притиснете за прилагодување на
функциите за радиото,
навигацијата, екранот, телефонот,
возилото и часовникот. Изборник
за конфигурација 3 188
HOME: (Почетна страница) 3 141
MENU/SEL (изборник / избери):
Свртете за да означите функција.
Притиснете за активирање на
нагласената функција.
y/@ (телефон / искл.звук):
Контроли за Bluetooth 3 202
NAV (навигација):
1. Притиснете за да ја видите
моменталната положба на
возилото на екранот со картата.
2. Продолжете да притискате за
да кружите низ целосна карта и
поделен екран.

RPT NAV (повторување на
навигацијата): Притиснете за
повторување на последното
водење со глас.
DEST (одредиште): Притиснете за
повторување на последното
водење со глас.
■ Притиснете за да внесете
одредиште.
■ Ако е веќе внесено одредиште,
притиснете за да влезете во
изборникот за одредишта.
Одредиште 3 177
BACK : Притиснете за да се
вратите на претходниот екран на
изборникот.
Ако сте на страница до која сте
пристапиле директно преку копче
на таблата или на почетната
страница, со притискање на BACK
ќе се вратите на претходната
страница.
FAV (омилени страници 1-6):
Притиснете за да се прикаже
бројот на моменталната страница
над копчињата на меморијата.
Меморираните станици за секој
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список се прикажуваат на
допирните копчиња на меморијата
на дното на екранот. Бројот на
меморирани листи FAV може да се
менува во изборникот за
конфигурирање.
v (следно / брзо напред):
1. Притиснете за да барате кон
следната песна.
2. Притиснете и држете за брзо
мотање напред на песната.
3. Отпуштете го копчето за да се
вратите на брзината за
репродукција.
Репродукција на аудио ЦД
3 154
4. За AM, FM или DAB, притиснете
за да ја барате следната јака
станица.
t (претходно / назад):
1. Притиснете за да барате кон
почетокот на моменталната или
претходната песна. Ако
песната се репродуцира
помалку од пет секунди, ја бара
претходната песна. Ако се
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репродуцира подолго од пет
секунди, моменталната песна
почнува од почеток.
2. Притиснете и држете за брзо
враќање низ песната.
Отпуштете го копчето за да се
вратите на брзината за
репродукција.
Репродукција на аудио ЦД
3 154
3. За AM, FM или DAB, притиснете
за да ја барате претходната јака
станица.
Копчиња на меморијата (1-6):
Копчињата на меморијата со бројки
еден до шест може да се користат
за бирање зачувани станици AM,
FM и DAB.
Осум стрелки за избирање:
Притискајте ги стрелките за да се
движите по картата.
CLOCK: Притиснете за да го
наместите времето.
d (исфрлување): Притиснете за да
исфрлите диск од ЦД-плеерот.

Копчиња на допирниот екран

Копчињата на допирниот екран се
на екранот и нагласени кога е
достапна некоја функција. Некои
екрански копчиња за функции се
нагласени кога се активни и
посивени кога се неактивни.

Контроли на воланот

Ако ги има, некои аудио функции
може да се контролираат со
контролите на воланот.

q/w (притисни за зборување):
Притиснете за да одговорите на
дојдовен повик или да работите со
Bluetooth или препознавањето
говор.
x/n (искл. звук / заврши повик):
Притиснете за да одбиете дојдовен
или да завршите моментален
повик. Притиснете за да ги
исклучите звучниците на возилото
додека го користите
инфозабавниот систем.
Притиснете повторно за да го
вклучите звукот. Притиснете за да
го откажете препознавањето
говор.
d SRC c (контрола со тркалце):
Притиснете за да изберете извор
на звук.
Користете го тркалцето за да ја
изберете следната или
претходната омилена радио
станица, ЦД, песна МП3, USB и
звук Bluetooth.
Користете го d SRC за да скокнете
на следната песна или емисија со
Stitcher.

Вовед
+X− (гласност): Притиснете + за да
ја зголемите гласноста.
Притиснете - за да ја намалите.

Ракување
Инфозабавниот систем се
контролира со притискање на
екранот и со користење на
тркалцата и другите копчиња.
Препознавањето говор, преку
контролите на воланот, може да се
користи за контролирање на
инфозабавните функции.
Притиснете q/w на воланот за да
почне препознавањето говор.
Препознавање говор 3 195

Почетна страница

Копчиња на допирниот екран
Почетната страница овозможува
пристап до многу од функциите.
Back (Назад): Притиснете за да се
вратите на претходната страница.
Home (Почеток): Притиснете за да
се вратите на почетната страница.
Fav (Фав): Притиснете за да се
прикаже страница со зачуваните
(омилени) станици AM, FM или
DAB. Притискајте го Fav (Омилени)
за да листате низ омилените
страници.
More (Повеќе) l: Притиснете за да
се одите на следната страница.
Прилагодување на почетната
страница
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Првата почетна страница може да
се прилагоди.
За да додадете екрански копчиња:
1. Притиснете Menu (Изборник).
2. Притиснете Customise
(Прилагодување).
3. Притиснете екранско копче за
да го додадете или отстраните
од првата почетна страница. H
укажува дека ќе се прикажува.
На почетната страница 1 може
да се прикажуваат најмногу
осум копчиња.
4. Притиснете Done (Готово).
За да преместувате екрански
копчиња:
1. Притиснете Sort (Сортирање).
2. Притиснете икона за да ја
замените со друга икона.
3. Изберете ја иконата за замена.
4. Притиснете Done (Готово).
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За да се обноват основните
поставки на почетната страница 1:
1. Притиснете Menu (Изборник).
2. Притиснете Restore Home Page
Defaults (Враќање на основните
поставки за почетната
страница).
3. Притиснете Yes (Да) или Cancel
(Откажување).
Функции на почетната страница
Екранските копчиња за
притискање се нагласени кога е
достапна некоја функција.
Некои функции се оневозможени
кога возилото се движи.

Притиснете го екранското копче
Now Playing (Се репродуцира
сега) за да се прикаже страницата

на активниот извор. Достапни
извори се AM, FM, DAB, CD, USB/
iPod, Stitcher и AUX.
AM-FM радио 3 148, ЦД-плеер
3 153, Stitcher интернет радио
3 167, Дополнителни уреди
3 156

Притиснете го екранското копче
Navigation (Навигација) за да се
прикаже карта на моменталната
положба на возилото.
Користење на системот за
навигација 3 171, Карти 3 173,
Симболи за навигација 3 175,
Изборник за конфигурација 3 188

Притиснете го екранското копче
Destination (Одредиште) за да се
прикаже почетната страница за
внесување одредиште или
изборникот за одредишта.
Достапните екрански копчиња
овозможуваат лесен пристап до
разни начини за внесување
одредиште.
Одредиште 3 177

Притиснете го екранското копче
Phone (Телефон) за да се прикаже
главната страница на телефонот.
Телефон 3 202

Вовед
Притиснете го екранското копче
Config (Конфиг) за да се прикаже
главната страница за
конфигурирање. Од овој екран,
прилагодувајте функции како
времето и датумот, радиото,
телефонот, навигацијата, возилото
и екранот.
Изборник за конфигурација 3 188

Притиснете го екранското копче
Tone (Тон) за да се прикаже
главната страница за тонот.
Прилагодувајте ги тонот и
звучниците притискајќи ги
екранските копчиња за менување
на нивоата на високите, средните и
басовите, за балансирање напредназад и лево-десно.
Поставки на тонот 3 146

Притиснете го екранското копче
Pictures (Слики) за да гледате
слики на дискот USB или на SDкартичката. Сликите на SDкартичка може да се гледаат само
преку адаптер за USB.
Слики 3 159

Притиснете го екранското копче
AM за да се прикаже главната
страница за АМ и да се пушти
моменталната или последната
наместена станица АM.
AM-FM радио 3 148
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Притиснете го екранското копче
FM за да се прикаже главната
страница за FМ и да се пушти
моменталната или последната
наместена станица FM.
AM-FM радио 3 148

Притиснете го екранското копче
DAB за да се прикаже главната
страница за DAB и да се пушти
моменталната или последната
наместена станица DAB.
Дигитална аудио дифузија 3 150
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Притиснете го екранското копче
Stitcher (ако го има) за да се
прикаже почетната страница за
Stitcher и да примате вести,
спортски вести и забавни емисии
преку аудио системот.
Интернет радио Stitcher 3 167

Притиснете го екранското копче
CD за да се прикаже главната
страница за дискови и да се пушти
моменталната или последната
избрана песна од дискот.
ЦД-плеер 3 153

Притиснете го екранското копче S
Bluetooth за да се прикаже
главната страница за звук Bluetooth
за да пуштате музика преку уред
со Bluetooth.
Музика Bluetooth 3 163

Притиснете го екранското копче
USB за да се прикаже главната
страница за USB и да се пушти
моменталната или последната
избрана песна.
USB приклучок 3 157

Притиснете го екранското копче
iPod за да се прикаже главната
страница за iPod и да се пушти
моменталната или последната
избрана песна.
Надворешни уреди 3 165

Притиснете го екранското копче
AUX за да пристапите до
приклучениот дополнителен уред.
Дополнителни уреди 3 156

Вовед

Притиснете го екранското копче
Quick Info (Брзи информации) за да
пристапите до информации за
репродукцијата на звукот.
Брзи информации 3 148
Притиснете го екранското копче
Messages (Пораки) (ако го има) за
да се прикаже сандачето со
текстуални пораки.
Текстуални пораки 3 209

Ако ја има, оваа функција е
достапна преку Apps Button (Копче
за апликации) на почетната
страница на радиото.
Преземањето и користењето

апликации бара поврзување со
интернет преку Wi-Fi како дел од
податочен пакет за паметен
телефон или друг мобилен уред.
Кај повеќето паметни телефони
активирањето е во изборникот за
поставки под Делење мобилна
мрежа, Личен хотспот, мобилен
хотспот, Хотспот Wi-Fi или слично.
Откако ќе го активирате Wi-Fi на
паметниот телефон, притиснете
Apps Button (Копче за апликации)
на почетната страница на радиото.
Следете ги известувањата за да го
конфигурирате поврзувањето со
интернет и да поставите сметка.
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Основни функции

Основни функции
Основни функции ..................... 146
Поставки на тонот .................... 146

Основни функции
Пуштање на радиото

m (напојување / гласност):
■ Притиснете за вклучување и
исклучување на радиото.
■ Свртете за зголемување или
намалување на гласноста на
активниот извор.
И контролите на воланот може да
се користат за прилагодување на
гласноста.
Контроли на воланот 3 138

Ракување со радиото

Радиото работи кога палењето е
на ON/RUN или ACC/
ACCESSORY. Кога палењето ќе се
сврти од ON/RUN на LOCK/OFF,
радиото ќе продолжи да работи
уште 10 минути или додека не се
отвори возачката врата.
Радиото може да се вклучи со
притискање на m на радиото и ќе
остане вклучено 10 минути. Со
отворање на возачката врата
радиото нема да се исклучи.

Радиото може да се исклучи во
секое време со притискање на
копчето за вклучување.

Извор на звук

Притиснете SRCE или SRC на
контролите на воланот за да се
прикажат и да се листаат
достапните извори AM, FM, DAB,
Stitcher (ако го има), CD, USB, AUX
и звук Bluetooth.

Поставки на тонот
За да дојдете до поставките за
тонот, притиснете TONE или
копчето Tone (Тон) на почетната
страница. Поставките за тонот се
специфични за секој извор.
За да ги прилагодите поставките:
■ Басови: Притиснете + или - за да
го смените нивото.
■ Средни: Притиснете + или - за да
го смените нивото.
■ Високи тонови: Притиснете + или
- за да го смените нивото.
Еквилајзер: Притиснете го или
свртете го тркалцето MENU/SEL

Основни функции
за да вртите низ претходно
поставените опции за
еквилајзерот.
■ Баланс напред-назад:
Притиснете го копчето F или R за
повеќе звук од предните или
задните звучници. Средната
положба го врамнотежува звукот
меѓу предните и задните
звучници.
■ Баланс: Притиснете го копчето L
или R за повеќе звук од левите
или десните звучници. Средната
положба го врамнотежува звукот
меѓу левите и десните звучници.
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Радио

Радио

Општи информации

Пребарување станици

Брзи информации

Притиснете SRCE или SRC на
контролите на воланот за да
изберете AM, FM или DAB.
Вртете го копчето MENU/SEL за да
најдете радио станица. За да
изберете станица од меморијата,
притиснете FAV за да листате низ
омилените страници, а потоа
притиснете копче од меморијата на
радиото или екранско копче.

Општи информации ................. 148
Пребарување станици ............. 148
Списоци со миленици .............. 149
Радио податочен систем
(RDS) ......................................... 150
Дигитална аудио дифузија ...... 150
Радио прием ............................. 151
Брзи информации овозможува брз
пристап до информации за некоја
ставка.
За да пристапите, притиснете
Quick Info (Брзи информации) на
почетната страница или копчето
INFO на таблата. Зависно од
системот и од достапните опции за
тој регион, некои опции може да се
посивени. На пример, аудио
информации што прикажува
информации за ставка што се
репродуцира во моментот.

Барање станица

Притиснете t или v за да барате
станица.

Радио
AM
1. Притиснете го екранското копче
AM на почетната страница;
изберете АМ притискајќи
SRCE или SRC на контролите
на воланот; или кажете
„Намести AM“ или „AM“ преку
препознавањето говор (ако
има).
2. Притиснете го екранското копче
Menu (Изборник) за да се
прикажат станиците АМ или
категориите.
3. Притиснете за да изберете
опција. За да ја ажурирате
листата станици, притиснете
Refresh (Освежи).

FM
1. Притиснете го екранското копче
FM на почетната страница;
изберете FМ притискајќи SRCE
или SRC на контролите на
воланот; или кажете „Намести
FM“ или „FM“ преку
препознавањето говор (ако
има).
2. Притиснете го екранското копче
Menu (Изборник) за да се
прикажат станиците или
категориите FM.
3. Притиснете за да изберете
опција. За да ја ажурирате
листата станици, притиснете
Refresh (Освежи).

Списоци со миленици
Меморирање радио станици

Може да се меморираат до 36
станици. АМ, FM и DAB може да се
мешаат.
1. Од главната страница за AM,
FM или DAB, притиснете и
држете некое од копчињата 1−6
или едно од екранските
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копчиња на меморијата на
дното на екранот. По неколку
секунди се слуша звучен сигнал
и новите информации од
меморијата се прикажуваат на
тоа екранско копче.
2. Повторете го истото за секоја
меморија.

Меморија со мешани
фреквентни подрачја

На секоја страница со омилени
може да се меморираат шест
станици. Меморијата на една
страница може да биде различни
радио фреквентни подрачја.
За да листате низ страниците,
притиснете FAV или екранското
копче Fav (Фав) на горната лента.
Бројот на моменталната страница
се прикажува над копчињата на
меморијата. Меморираните
станици за секоја страница со
омилени се прикажуваат на
копчињата на меморијата.
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Радио

За да го смените бројот прикажани
омилени страници:
1. Притиснете Config (Конфиг) на
почетната страница.
2. Притиснете Radio Settings
(Поставки на радиото).
3. Притиснете Number of Favourite
Pages (Број на омилени
страници).

Повикување меморирана
станица

За да повикате меморирана
станица од страница со омилени,
направете нешто од следново:
■ Притиснете го екранското копче
Fav (Фав) на горната лента за да
се прикаже појавниот прозорец
на меморијата. Притиснете едно
од екранските копчиња на
меморијата за да отидете на
избраната станица.
■ На главната страница на AM, FM
или DAB, притиснете едно од
екранските копчиња на
меморијата за да отидете на
избраната меморирана станица.

Радио податочен систем
(RDS)
Функциите RDS се достапни за
користење само со станиците FM
што емитуваат информации RDS.
Со RDS, радиото може да
прикажува пораки од радио
станиците.
Овој систем се потпира на
специфични информации од тие
станици и работи само кога тие се
достапни.
Кога се емитуваат информации од
моменталната станица FM, името
на станицата или букви се
прикажани на аудио екранот.

Дигитална аудио
дифузија
Функциите на DAB (digital audio
broadcasting - дигитална аудио
дифузија) можат да се користат
само со станиците што емитуваат
информации DAB. Со DAB,
радиото може:

■ Да наоѓа станици што го
емитуваат избраниот тип
програма.
■ Да прима известувања во врска
со локални и национални итни
состојби.
■ Да прикажува пораки од радио
станици.
Станиците со DAB се прикажани со
името на програмата наместо со
фреквенцијата на емитувањето.
Овој систем се потпира на
специфични информации од тие
станици и работи само кога тие се
достапни. Во ретки случаи некоја
радио станица може да емитува
неточни информации што
предизвикуваат функциите на
радиото да не работат правилно.
Ако се случи тоа, контактирајте со
радио станицата.
Системот DAB е секогаш вклучен.
Кога се емитуваат информации од
моменталната станица FM, името
на станицата или букви се
прикажуваат на аудио екранот.
DAB може да наведе тип на

Радио
програма (PTY) за моменталната
програма и името на емисијата што
се емитува.

Општи информации

■ Со DAB може да се емитуваат
повеќе програми (сервиси) на
една фреквенција.
■ Покрај висококвалитетните
дигитални аудио услуги, DAB е
способен и да емитува податоци
поврзани со програмата и
мноштво други податочни услуги
вклучувајќи информации за
патување и за сообраќајот.
■ Се додека еден даден DAB
приемник може да го фати
сигналот испратен од некоја
станица за дифузија (дури ако
сигналот е многу слаб),
репродукцијата на звукот е
обезбедена.
■ Нема бледнеење (ослабување
на звукот) што е карактеристично
за приемот AM или FM; сигналот
DAB се репродуцира со
постојана гласност.

■ Ако сигналот DAB е премногу
нејасен за дешифрирање со
приемникот, приемот се
прекинува целосно.
■ Пречките предизвикани од
станици на околните фреквенции
(карактеристично за приемот AM
и FM) не се појавуваат со DAB.
■ Ако сигналот DAB го одбиваат
природни пречки или згради,
квалитетот на приемот на DAB се
подобрува, додека приемот AM
или FM значително се влошува
во таквите случаи.
■ Кога е вклучен прием DAB, FMрадиото на инфозабавниот
систем остаснува активно во
заднина и постојано ги бара FMстаниците со најдобар прием.
Ако е вклучено TP 3 150, се
емитуваат сообраќајните
соопштенија на FM-станицата со
најдобар прием во моментот.
Деактивирајте го ТР, доколку не
сакате приемот на DAB да биде
прекинат со FM соопштенија за
сообраќајот.
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Соопштенија DAB

Покрај своите музички програми,
бројни станици DAB емитуваат
разни категории соопштенија.
Радиото или репродукцијата на
ЦД / MP3 се прекинува кога се
очекуваат соопштенија.
За да изберете неколку категории
соопштенија истовремено:
1. Изберете DAB announcements
(Соопштенија DAB).
2. Активирајте саканата
категорија на соопштенија.

Радио прием
Може да дојде до пречки во
фреквенцијата и шум при
нормалниот радио прием ако во
приклучокот за напојување е
приклучен полнач за мобилен,
додаток за возилото или
надворешен електронски уред. Ако
има пречки или шум, исклучете го
уредот од штекерот за напојување.
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Радио

FM

FM-сигналите достигнуваат само
16 до 65 км (10 до 40 милји). Иако
радиото има вградено електронско
коло што автоматски работи да ги
намали пречките, може да има
извесен шум, особено околу високи
згради или ридови, што може да
предизвика звукот да се стишува и
појачува.

AM

Опсегот на повеќето станици АМ е
поголем отколку за FM, особено
ноќе. Подолгиот опсег може да
предизвика фреквенциите на
станиците да си пречат една на
друга. Шумот може да се појави
кога бури или електрични
спроводници го попречуваат радио
приемот. Ако дојде до тоа, обидете
со намалување на високите на
радиото.

Користење мобилен телефон

Користењето мобилен телефон, на
пример за упатување или примање
повици, полнење или самото
имање на телефонот може да
предизвика електростатички
пречки на радиото. Откачете го
телефонот или исклучете го ако
дојде до тоа.

ЦД-плеер

ЦД-плеер
Општи информации ................. 153
Репродукција на аудио ЦД ...... 154

Општи информации
ЦД-плеерот може да репродуцира:
■ Повеќето аудио ЦД-а
■ CD-R
■ CD-RW
■ Форматите MP3, незаштитени
WMA и AAC
Кога се репродуцира некој
компатибилен диск за снимање,
квалитетот на звукот може да биде
намален поради дискот, начинот на
снимање, квалитетот на снимената
музика или видео или начинот на
којшто се ракувало со дискот.
Може да има чести скокања,
тешкотии при читањето на
снимените песни, наоѓањето песни
и/или вчитувањето или
исфрлувањето. Ако дојде до такви
проблеми, проверете го дискот
дали е оштетен или обидете се со
познат добар диск.
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За да избегнете оштетување на
ЦД-плеерот:
■ Не користете изгребани или
оштетени дискови.
■ Не ставајте етикети на
дисковите. Етикетите може да се
заглават во плеерот.
■ Вметнувајте еден по еден диск.
■ Одржувајте го отворот за
ставање чист, без туѓи
материјали, течности и
отпадоци.
■ Користете фломастер за
етикетирање од горната страна
на дискот.

Вчитување и исфрлување
дискови

За да вчитате диск:
1. Запалете го возилото.
2. Вметнете диск во отворот со
правилната страна нагоре.
Плеерот го вовлекува докрај.
Ако дискот е оштетен или
неправилно вчитан, доаѓа до
грешка и дискот се исфрлува.
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ЦД-плеер

Дискот автоматски се репродуцира
кога ќе се вчита.
Притиснете d за да го исфрлите
дискот од ЦД-плеерот. Ако дискот
не се извади по кусо време,
автоматски се вовлекува назад во
плеерот.

Репродукција на аудио
ЦД

1. Притиснете го екранското копче
CD на почетната страница или
изберете CD на појавниот
прозорец за извор за да се
прикаже главната страница за
ЦД.

2. Притиснете го екранското копче
Menu (Изборник) за да се
прикажат опциите на
изборникот.
3. Притиснете за да ја изберете
опцијата.
На главната страница за ЦД се
прикажуваат бројот на песната и
информациите за песната,
изведувачот и албумот кога се
достапни.
Користете ги следниве радио
контроли за репродукција на
дискот:
r (пушти / пауза): Користете за
паузирање или продолжување на
репродукцијата.
t (претходно / назад):
■ Притиснете за да барате кон
почетокот на моменталната или
претходната песна. Ако песната
се репродуцира помалку од пет
секунди, бара до претходната
песна. Ако се репродуцира

подолго од пет секунди,
моменталната песна почнува од
почеток.
■ Притиснете и држете за брзо
мотање назад на песната.
Отпуштете го копчето за да се
вратите на брзината за
репродукција. Се прикажува
изминатото време.
v (следно / брзо напред):
■ Притиснете за да барате кон
следната песна.
■ Притиснете и држете за брзо
мотање напред на песната.
Отпуштете го копчето за да се
вратите на брзината за
репродукција. Се прикажува
изминатото време.
Тркалце MENU/SEL: Свртете
надесно или налево за да ја
изберете следната или
претходната песна. Притиснете го
ова тркалце за да изберете од
листата. Ако се избере песна од
изборникот, системот ја пушта
песната и се враќа на екранот за
ЦД.

ЦД-плеер
Пораки за грешки

Ако се прикаже Disc Error (Грешка
во дискот) и/или дискот излезе,
причината може да биде:
■ Дискот е со неправилен или
непознат формат.
■ Дискот е многу жежок. Обидете
се повторно со дискот кога
температурата ќе се врати на
нормала.
■ Патот е многу нерамен. Обидете
се со дискот повторно кога патот
ќе биде помазен.
■ Дискот е извалкан, изгребан,
мокар или наопаку.
■ Воздухот е многу влажен.
Обидете се со дискот подоцна.
■ Имало проблем при режењето на
дискот.
■ Етикетата е заглавена во ЦДплеерот.
Ако ЦД-то не се репродуцира
правилно, обидете се со познато
добро ЦД.

Ако некоја грешка продолжи да се
појавува, контактирајте со
продавачот.
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AUX приклучок

AUX приклучок
Општи информации ................. 156
Поврзување дополнителни
уреди ......................................... 156

Општи информации
Возилото има помошен влез во
средишната конзола. Можни
дополнителни извори на звук може
да бидат:
■ лаптоп компјутер
■ мп3-плеер
■ касетофон
Овој приклучок не е излез за звук.
Не приклучувајте слушалки во
помошниот влез. Поставувајте ги
дополнителните уреди кога
возилото е во Р (паркирање).

Поврзување
дополнителни уреди
Поврзете кабел од 3,5 мм (1/8 инч)
од дополнителниот уред до
помошниот влезен приклучок. Кога
е поврзан уред, системот
автоматски почнува да го
репродуцира звукот од него преку
звучниците на возилото.

Ако е веќе поврзан дополнителен
уред, но друг извор е активен во
моментот, направете нешто од
следново:
■ Притиснете SRCE или SRC на
контролите на воланот за да ги
листате екраните на достапните
извори на звук додека не се
избере екранот за изворот AUX.
■ Кажете „Пушти преден
дополнителен уред“ со
препознавањето говор за да го
пуштите дополнителниот уред.
Препознавање говор 3 195

USB приклучок

USB приклучок
Општи информации ................. 157
Поврзување уреди USB ........... 159
Репродукција на зачувани
аудио папки .............................. 159

Општи информации
USB мп3-плеер и USBдискови

■ Приклучените USB мп3-плеери
и USB-дискови треба да се
усогласени со спецификацијата
за класата на мемориски уреди
USB (USB MSC).
■ Не се поддржани погони со цврст
диск.
■ Радиото нема да може да
репродуцира музика со заштита
од запишување.
■ Поддржани системи на фајлови
се: FAT32, NTFS, Linux и HFS+.
■ Следните ограничувања важат
за податоците зачувани на USB
MP3-плеер или уред USB:
◆ Длабочина на структурата на
папките: осум нивоа.
◆ Максимален број на датотеки
MP3/WMA што можат да се
прикажат: 10.000.
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◆ Внесувањата на списокот со
репродукции треба да бидат во
обликот на споените патеки.
◆ Атрибутот на системот за
директориуми/папки кои
содржат аудио податоци не
смее да се поставува.
Радиото поддржува приклучување
на мобилен телефон како USBдиск ако телефонот поддржува
класа на мемориски уред USB или
има вклучено поддршка за USBдиск.

Формати на медиуми за USB

USB приклучокот ги поддржува
следниве формати на медиуми:
■ МР3
■ Незаштитени WMA
■ Незаштитени AAC
Може да се поддржани и други
формати.
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USB приклучок

Gracenote®

Технологијата Gracenote вградена
во радиото помага да се управува
и да се движи низ музичка збирка
на уред USB. Кога со радиото е
поврзан уред USB, Gracenote ја
идентификува музичката збирка и
ги кажува албумот, името на
изведувачот, жанрот и обвивката
на екранот. Ако недостигаат
информации, Gracenote ќе ги
дополни.

Пребарување на музикотеката со
препознавањето говор (ако го има)
Препознавање говор: Gracenote ги
подобрува пребарувањето музика
и движењето идентификувајќи ги
имињата на групите, изведувачите
и албумите што може да се тешки
за изговарање, што се пишуваат
неправилно или што содржат
прекари. На пример, Gracenote
помага ситемот да разбере имиња
на изведувачи како INXS или Mötley
Crüe.Дозволува и користење
имиња како: „The Boss“, „G.N.R“,
„The Fab Four“, и илјадници други

прекари на познати изведувачи
како говорни команди за пристап
до музика.
Препознавање говор 3 195
Normalisation (Нормализација):
Нормализацијата помага да се
подобри прецизноста на
препознавањето говор за
насловите што звучат слично.
Помага и да се групираат долги
листи жанрови во 10 општи
жанрови. На пример, може да има
повеќе рок жанрови во
медиотеката; нормализацијата ќе
ги групира сите нив во еден рок
жанр. Основна поставка за
нормализацијата е исклучено.

За да ја вклучите нормализацијата:
1. Притиснете CONFIG или Config
(Конфиг) на почетната
страница.
2. Притиснете Radio Settings
(Поставки на радиото), па
Gracenote Options (Oпции за
Gracenote).
3. Притиснете Normalisation
(Нормализација) за да ја
вклучите или исклучите.
Обвивка: Вградената база на
податоци на Gracenote содржи
обвивки или информации за
обвивките на албумите за музиката
на уредот USB. Ако Gracenote ја
препознае музиката и има обвивка,
Gracenote ќе ја искористи
обвивката најдена во вградената
база на податоци и ќе ја прикаже на
радиото. Кориснички
определената обвивка секогаш ќе
се употреби прва. Ако не се најде
обвивка, Gracenote ќе користи
општа слика за жанрот или слики
на изведувачите.

USB приклучок
Уште како ова
Базата на податоци на Gracenote
содржи атрибути за музиката, како
жанрот, музичката ера, регионот,
видот изведувач, расположението
и сл. Користете го тоа за да
правите плејлисти до 30 песни
„уште како“ песната што се слуша.
Оваа плејлиста ќе се зачува во
изборникот за плејлисти кога
повторно ќе се поврзе уредот. Ако
песни се отстранат од уредот,
системот едноставно ќе ги
прескокне тие песни и ќе ја пушти
следната достапна песна.
Користете го допирниот екран или
препознавањето говор за да
направите плејлиста “уште како
ова“.
Команди за препознавање говор
3 195
Индексирање Gracenote
Додека Gracenote индексира,
инфозабавните функции се
достапни, меѓу што и избирањето
музика од изборникот. Музиката со
препознавање говор нема да биде
достапна додека радиото не

заврши со индексирање на уредот.
Уредите со повеќе музика се
индексираат подолго. Уредот ќе се
индексира кога ќе се приклучи на
радиото првпат. Кога ќе се тргне
индексирањето од екранот,
радиото е подготвено да поддржи
пребарување музика. При
следното поврзување или палење,
индексирањето ќе се прикаже
накусо на екранот. Радиото бара
промени на уредот и ја подготвува
листата музика. Ако нема промени,
пребарувањето музика со
препознавање говор ќе биде
достапно. Радиото ќе индексира и
зачува два уреди со најмногу
10.000 песни на секој од нив.

Решавање проблеми со USB

Ако уредот не се препознава или
музиката нема екрански
информации, вратете ги основните
поставки на радиото:
1. Притиснете го CONFIG.
2. Притиснете Vehicle Settings
(Поставки за возилото).
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3. Притиснете Return to Factory
Settings (Враќање на
фабричките поставки).
4. Притиснете Yes (Да).

Поврзување уреди USB
Со приклучокот USB може да се
поврзе USB-диск или уред што е
сертифициран за Windows Vista®/
Media Transfer Protocol (MTP).
Приклучокот USB е во средишната
конзола.
Кога е поврзан уред USB, се
прикажува иконата USB.

Репродукција на
зачувани аудио папки
За да се репродуцира од уред USB,
постапете вака:
■ Поврзете го уредот USB и
репродукцијата почнува
автоматски.
■ Притиснете го екранското копче
Now Playing (Се репродуцира
сега) на почетната страница.
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■ Притиснете SRCE или SRC на
контролите на воланот за да
листате додека да дојдете до
екранот на извор USB.
■ Притиснете го q/w на
контролите на воланот за
пуштите ЦД, изведувач, албум,
наслов на песна или жанр на
песна.
Препознавање говор 3 195
Поддржани се следниве формати
на плејлисти:
■ M3U (стандарден и проширен)
■ iTunes
■ PLS (стандарден)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
Додека е активен изворот USB,
користете ги следниве копчиња и
контроли за да ракувате со
функцијата USB:
Тркалце MENU/SEL: Вртете го за
да листате. Вртете го брзо за брзо
азбучно листање низ големи листи.

r (пушти/пауза): Притиснете за
почнување, паузирање или
продолжување на репродукцијата
од моменталниот извор на
медиуми.
t (претходно/назад):
■ Притиснете за да барате кон
почетокот на моменталната или
претходната песна. Ако песната
се репродуцира помалку од пет
секунди, се пушта претходната
песна. Ако се репродуцира
подолго од пет секунди,
повторно почнува моменталната
песна.
■ Притиснете и држете за брзо
враќање низ репродукцијата.
Пуштете за да се вратите на
брзината за репродукција. Се
прикажува изминатото време.
v (следно/брзо напред):
■ Притиснете за да барате кон
следната песна.
■ Притиснете и држете за брзо
напредување низ
репродукцијата. Пуштете за да

се вратите на брзината за
репродукција. Се прикажува
изминатото време.

Изборник USB

Следниве ставки се достапни преку
изборникот за USB:
Shuffle (Мешање): Притиснете за
случајна репродукција на песните.
Притиснете повторно за да
престане мешањето.
Play More Like This
(Репродуцирање на повеќе како
ова):
1. Притиснете за автоматско
правење плејлиста со песни
слични на песната што се
репродуцира.
2. Радиото ќе прикаже Playlist
Creation Succeeded (Успешно
правење плејлиста) и ќе
продолжи да ја репродуцира
моменталната песна.
Може да се појави Playlist
Creation Failed (Креирањето на
списокот за репродукција не
успеа) ако песната не се најде
во базата на Gracenote.
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Delete Automatic Playlist (Бришење
на автоматскиот список за
репродукција): Притиснете за
бришење на плејлиста „уште како
ова“.
Folders (Папки): Притиснете за да
отворите список на папката за да
пристапите до датотеките во тоа
стебло.
Play Lists (Списоци за
репродукција):
1. Притиснете за да ги видите
плејлистите на USB-то.
2. Изберете музичка листа за да
го видите списокот на сите
песни во неа.
3. Изберете песна од списокот за
да се пушти.
Artists (Изведувачи):
1. Притиснете за да ги видите
листите изведувачи на уредот
USB.
2. Изберете име на изведувач за
да видите листа на сите албуми
од него.

3. Изберете албум.
4. Изберете ја песната од
списокот за да почне
репродукција.
Albums (Албуми):
1. Притиснете за да ги видите
албумите на уредот USB.
2. Изберете албум за да видите
список на сите песни на него.
3. Изберете песна од списокот за
да се пушти.
Genres (Жанрови):
1. Притиснете за да ги видите
жанровите на уредот USB.
2. Изберете жанр за да видите
список на сите песни од тој
жанр.
3. Изберете песна од списокот за
да се пушти.

161

Song Titles (Наслови на песни):
1. Притиснете за да се прикаже
листа на сите песни на уредот
USB.
2. Изберете жанр за да видите
список на сите песни од тој
жанр.
3. Песните се прикажани како што
се зачувани на дискот. За да
почнете со репродукција,
изберете песна од списокот.

Систем на датотеки и
именување

Песните, изведувачите, албумите
и жанровите се преземаат од
информациите на песната на
датотеката и се прикажуваат само
ако ги има. Радиото го прикажува
името на датотеката како име на
песната ако не се достапни
информации за песната.

Слики

Слики може да се прегледуваат
само со уред USB. Ако имате слики
на SD-картичка, префрлете ги на
уред USB или користете адаптер
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USB-SD. Датотеки поголеми од
околу четири мегапиксели може да
не се прикажат. Поддржани се
само датотеки jpeg, bmp, gif и png.
1. Притиснете го екранското копче
Pictures (Слики) на почетната
страница.
2. Системот пребарува за да ги
најде папките со слики. Се
прикажува порака Please wait
(Почекајте) додека да заврши
пребарувањето.

3. Се прикажува листа. Изберете
слика за преглед.

4. Кога ќе се прикаже слика,
достапни се следниве опции:
Info (Информации): Притиснете за
да ги вклучите или исклучите
информациите за името на фајлот.
N: Притиснете за да се прикаже
претходната слика ако не сте во
режимот за слајдшоу.
l: Притиснете за префрлување
меѓу режимот за слајдшоу и
рачниот режим.
O: Притиснете за да се прикаже
следната слика ако не сте во
режимот за слајдшоу.
v: Притиснете за рачно вртење на
сликата 90 степени надесно.

Menu (Изборник): Притиснете за да
се отвори екранот за поставки на
прегледникот за слики. Picture
Viewer Main (Главен наслов на
прегледникот на слики), Slideshow
Timer (Тајмер на претставата со
слајдови) и Shuffle Images
(Мешање на сликите) се
прикажуваат како опции за
конфигурирање на прегледот на
сликите зачувани во системот.
Ако екранот на прикажаната слика
не се користи шест секунди,
опциите на горната и долната
лента ќе исчезнат. Потчукнете го
екранот за повторно прикажување
на горната и долната лента.

Музика Bluetooth

Музика Bluetooth
Општи информации ................. 163
Поставување музика
Bluetooth .................................... 163
Ракување .................................. 163

Општи информации
Ако постои во опремата, може да
се пушта музика од поврзан уред
со Bluetooth.
Поврзување телефон / уред 3 202

Поставување музика
Bluetooth
За да репродуцирате музика преку
уред Bluetooth:
1. Вклучете го уредот, спојте го и
поврзете го уредот.
Поврзување телефон / уред
3 202
2. Музика може да се пушти на
еден од следниве начини:
◆ Притиснете го екранското
копче Bluetooth на почетната
страница.
◆ Притискајте го SRCE додека
не се избере звук Bluetooth.
◆ Притискајте го копчето SRC
на контролите на воланто
додека не се избере звук
Bluetooth.
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Контроли на воланот 3 138
◆ Користете препознавање
говор.
Препознавање говор 3 195

Ракување
Музиката може да се контролира
или со контролите на
инфозабавата, или со контролите
на уредот.
Кога со системот е поврзан
телефон преку звук Bluetooth,
известувањата и звуците од
телефонот може да не се слушаат
на телефонот додека не се прекине
врската Bluetooth. Функциите за
известување може да се различни,
зависно од телефонот. Проверете
ги информациите на
производителот на телефонот за
поддршката за известувања.

Изборник за звук Bluetooth

Притиснете го екранското копче
Menu (Изборник) и може да се
прикаже следново:
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Shuffle (Мешање): Притиснете го
тркалцето MENU/SEL за да
вклучите или исклучите
произволна репродукција. Не ја
поддржуваат сите уреди
функцијата за произволна
репродукција.
Кога бирате звук Bluetooth,
внатрешниот музички плеер на
уредот со Bluetooth може да не се
отвори, зависно од состојбата на
уредот. Сите уреди отвораат и
репродуцираат звук различно.
Внимавајте правилен извор на
звукот да е пуштен на уредот за
репродукција на звук Bluetooth на
радиото. Кога возилото не се
движи, употребете го уредот за да
почне репродукцијата.
Кога бирате звук Bluetooth како
извор, радиото може да го прикаже
екранот за паузиран звук Bluetooth
кога не се репродуцира ништо.
Притиснете пуштање на уредот
или притиснете r за да почне
репродукцијата. Тоа може да се
случи зависно од начинот на којшто
уредот комуницира преку
Bluetooth.

Некои телефони поддржуваат
испраќање информации за
музиката преку Bluetooth за да се
прикажат на радиото. Кога радиото
ќе прими такви информации, ќе
провери да види дали е достапна
обвивка за албумот и ќе ја прикаже.
Кога се пушта музика на радиото од
уред Bluetooth, внимавајте уредот
Bluetooth да е отклучен и саканата
музичка апликација се прикажува
на почетниот екран.
Со уредите iPhone/iPod touch и
iPad, звукот Bluetooth нема да
работи ако уредот е поврзан преку
USB и Bluetooth истовремено.

Надворешни уреди
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Репродукција на звук
Репродукција од iPod®

Репродукција на звук ............... 165
Користење апликации за
паметни телефони ................... 167

Оваа функција ги поддржува
следниве модели на iPod:
■ iPod classic® (6-та генерација)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G и 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G и 4G)
Може да има проблеми со
ракувањето и функционирањето во
следниве ситуации:
■ Кога се приклучува iPod на
којшто е инсталирана понова
верзија на фирмверот од таа што
е поддржана од Инфозабавниот
систем.
■ Кога се приклучува iPod на
којшто е инсталиран фирмвер од
други снабдувачи.
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За да поврзете iPod:
1. Приклучете еден крај на
стандарден кабел за USB на
iPod во приклучокот на
лежиштето за iPod.
2. Приклучете го другиот крај во
приклучокот USB во
средишната конзола.
Музичките информации од iPod-от
се прикажуваат на екранот на
радиото и тој се пушта низ аудио
системот на возилото.
Батеријата на iPod-от се полни
автоматски додека возилото
работи. iPod-от се гаси и
престанува да се полни кога ќе се
изгаси возилото.
Ако iPod-от е неподдржан модел,
пак може да се слуша во возилото
така што ќе се приклучи на
помошниот влез со стандарден
стерео кабел од 3,5 мм (1/8 инч).
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iPod menu (Изборник за iPod)

Користете го изборникот iPod за да
изберете:
Shuffle (Мешање): Притиснете за
случајна репродукција на песните.
Притиснете повторно за да
престане мешањето.
Play More Like This
(Репродуцирање на повеќе како
ова): Овозможува радиото да
прави плејлисти со песни слични на
онаа што се слуша. Радиото ќе
направи плејлиста со најмногу 30
слични песни. Плејлистата ќе се
појави во категоријата плејлисти на
изборникот за слушање во иднина.

1. Притиснете за автоматско
правење плејлиста со песни
што се слични на онаа што се
репродуцира.
2. Радиото ќе прикаже Playlist
Creation Succeeded (Успешно
правење плејлиста) и ќе
продолжи да ја репродуцира
моменталната песна.
Delete Automatic Playlist (Бришење
на автоматскиот список за
репродукција): Притиснете за
бришење на плејлиста „Уште како
ова“.
Play Lists (Списоци за
репродукција):
1. Притиснете за да ги видите
плејлистите на iPod-от.
2. Изберете име на музичка листа
за да видите список на сите
песни во неа.
3. Изберете ја песната од листата
за да почне репродукција.

Artists (Изведувачи):
1. Притиснете за да ги видите
изведувачите на iPod-от.
2. Изберете име на изведувач за
да видите листа на сите албуми
со песни од него.
3. Изберете албум.
4. Изберете ја песната од листата
за да почне репродукција.
Albums (Албуми):
1. Притиснете за да ги видите
албумите на iPod-от.
2. Изберете албум за да видите
список на сите песни на него.
3. Изберете ја песната од листата
за да почне репродукција.
Genres (Жанрови):
1. Притиснете за да ги видите
жанровите на iPod-от.
2. Изберете име на жанр за да
видите список изведувачи од
тој жанр.
3. Изберете изведувач за да ги
видите албумите или All
Albums (Сите албуми) за да ги
видите сите албуми од тој жанр.
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4. Изберете изведувач за да ги
видите албумите.
5. Изберете албум за да видите
песни.
6. Изберете ја песната од листата
за да почне репродукција.
Song Titles (Наслови на песни):
1. Притиснете за да видите листа
на сите песни на iPod-от.
2. Изберете ја песната од листата
за да почне репродукција.
Podcast (Подкаст):
1. Притиснете за да ги видите подкастите на iPod-от.
2. Изберете име на под-каст за да
почне репродукција.
Composers (Композитори):
1. Притиснете за да ги видите
композиторите на iPod-от.
2. Изберете композитор за да
видите листа на сите песни од
него.
3. Изберете песна од листата за
да почне репродукција.

Audio Books (Аудио книги):
1. Притиснете за да ги видите
аудио книгите на iPod-от.
2. Изберете аудио книга од
листата за да почне
репродукција.
3. Изберете песна од листата за
да почне репродукција.

Репродукција од iPhone или
iPad

Оваа функција ги поддржува
следниве модели на iPhone или
iPod:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S и 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Следете ги истите упатства како
претходните за iPod. За да
користите препознавање говор за
да пуштате музика, кажете „Пушти
USB“, „Пушти изведувач“, „Пушти
албум“, „Пушти песна“ или „Пушти
жанр“.
Препознавање говор 3 195
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Решавање проблеми со
iPhone, iPod Touch и iPad

Кога е поврзан iPhone, iPod touch
или iPad преку USB и Bluetooth,
звукот може да не се чуе кога на
радиото е избран извор iPod. Ако
се прими телефонски повик додека
се слуша извор iPod и нема звук
за iPod-от после тоа, одете на
иконата airplay на уредот и
изберете го приклучокот на
лежиштето или откачете го, па
повторно поврзете го приклучокот
за лежиштето со уредот.
Некои функционалности може да
се разликуваат, зависно од
верзијата на оперативниот систем
на уредот.

Користење апликации за
паметни телефони
Интернет радио Stitcher

Stitcher SmartRadio™ е
интернетска радио услуга што
емитува вести, спортски вести и
забавни емисии преку аудио
системот. Создавајте
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персонализирани станици по своја
желба или откривајте нови емисии
преку меморираните станици на
Stitcher. За да отворите сметка,
преземете ја апликацијата од
Android Market или iTunes Store,
или одете на www.stitcher.com.
За оваа апликација е потребен
телефон или таблет поврзан на
интернет. Се користат
персоналните пакети за податочно
поврзување. Внимавајте да е
инсталирана последната верзија
на уредот и гласноста на уредот да
е поголема.
Телефоните BlackBerry не се
поддржани за оваа апликација.
За да го инсталирате Stitcher:
■ На телефон или таблет со
Android со врска со интернет
одете во продавницата Android
Play Store, побарајте го Stitcher и
инсталирајте го на телефонот, не
на SD-картичката.
■ На iPhone, iPad или iPod touch,
одете во продавницата iTunes и
побарајте го Stitcher.

Активирање на Stitcher
Поврзете го iPhone, iPad или iPod
touch со приклучокот USB или
поврзете го Android преку
Bluetooth.
USB приклучок 3 159
Bluetooth 3 202
При првата употреба, поставете ги
станиците пред да поврзете со
возилото. Иконата Stitcher ќе биде
достапна на почетната страница и
се прикажува појавен прозорец ако
е инсталирана најновата
апликација на уредот.
Користење на iPhone, iPod Touch
или iPad
1. Приклучете го уредот во
приклучокот USB. Екранот на
телефонот треба да е отклучен.
2. Активирањето може да се
изврши на еден од следниве
начини:
◆ Притиснете ја апликацијата
на уредот.
◆ Притиснете Stitcher на
почетната страница.

◆ Притиснете го q/w и кажете
„Stitcher“ или „Намести
Stitcher“.
◆ Прифатете ги известувањата
на екранот на уредот.
3. Ако Stitcher не почне да
емитува, изберете категорија, а
потоа станица.
Откако ќе се активира Stitcher,
притиснете SRCE или SRC на
контролите на воланот за да
отидете до функциите на Stitcher.
Ако не се случи ништо кога ќе се
притисне екранското копче Stitcher,
преземете ја последната
апликација Stitcher и обидете се
повторно.
Stitcher секогаш ќе биде нагласено
на почетниот екран кога е
приклучен iPhone, iPad или iPod
преку приклучокот USB. За да го
користите, најавете се на својата
сметка.
Ако се прикаже пораката Please
See Device (Видете го уредот),
екранот за најава може да се
прикаже на уредот.
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Ако се прикаже пораката Please
Unlock the Phone or Restart the App
and Try again (Отклучете го
телефонот или рестартирајте ја
апликацијата и обидете се
повторно), телефонот може да е
заклучен. Отклучете го телефонот,
затворете ја апликацијата, па
рестартирајте ја апликацијата и
проверете дали почетната
страница е видлива на телефонот/
уредот.
Користење телефон Android
1. Поврзете го телефонот Android
преку Bluetooth.
2. Употребете една од следниве
опции за активирање:
◆ Притиснете ја апликацијата
на уредот.
◆ Изберете Stitcher на
почетната страница.
◆ Притиснете го q/w и кажете
„Stitcher“ или „Намести
Stitcher“.
3. Ако Stitcher не почне да
емитува, изберете категорија, а
потоа станица.

Откако ќе се активира Stitcher,
притиснете SRCE или SRC на
контролите на воланот за да
отидете до функциите на Stitcher.
Ако не се случи ништо кога ќе се
притисне екранското копче Stitcher,
преземете ја последната
апликација Stitcher и обидете се
повторно.
Ако се прикаже пораката Please
See Device (Видете го уредот),
екранот за најава може да се
прикаже на уредот.
Ако се прикаже пораката Please
Unlock the Phone or Restart the App
and Try again (Отклучете го
телефонот или рестартирајте ја
апликацијата и обидете се
повторно), телефонот може да ви е
заклучен.
Отклучете го телефонот,
затворете ја апликацијата, па
рестартирајте ја за да обезбедите
правилна комуникација.
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Решавање проблеми со
Stitcher
Не може да се поврзе уредот со
возилото
Ако уредот не може да се поврзе
преку приклучокот USB или преку
Bluetooth:
1. Изгаснете го возилото.
2. Отворете ја и затворете ја
возачката врата, почекајте 30
секунди и обидете се повторно
да го поврзете уредот.
Апликациите за штедење на
батеријата и управителот со
задачите на телефонот може да
предизвикаат Stitcher да
функционира неправилно.
Отстранете ги тие апликации од
телефонот или отстранете ги
Stitcher и Bluetooth од листата
задачи.
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Не може да се активира Stitcher
Ако уредот не може да го
активира Stitcher:
■ Проверете дали е инсталирана
најновата верзија на Stitcher.
■ Проверете дали има активна
сметка најавена на Stitcher.
■ За уредите со Android, проверете
дали уредот е поврзан со
возилото и дали е нагласена
иконата Bluetooth на екранот.
■ Со уредите iPhone, iPod touch
или iPad, проверете дали
кабелот USB е приклучен во
приклучокот USB, дали екранот е
отклучен и дали е прикажаната
почетната страница.
Затворете го Stitcher на уредот и
активирајте го повторно. Кај
уредите што дозволуваат
повеќезадачност е потребен
дополнителен чекор за да се
затвори апликацијата Stitcher.
Видете во корисничкиот
прирачник на производителот на
мобилниот телефон.

Губење на звукот
Губењето на звукот на Stitcher
може да се случи поради:
■ Слаба или изгубена податочна
врска.
■ Уредот треба да се наполни.
■ Апликацијата треба повторно да
се активира.
■ Врската меѓу телефонот и
радиото е изгубена.
■ Ако некој iPhone, iPod touch или
iPad е поврзан со Bluetooth и
приклучокот на лежиштето,
одете до иконата за емитување
на уредот и изберете го
приклучокот на лежиштето или
откачете го и повторно
приклучете го приклучокот на
лежиштето на уредот.
■ Гласноста е преслаба. Засилете
ја гласноста на уредот.
Ако се изгуби врската меѓу
апликацијата и уредот, ќе се
прикаже пораката Please Unlock the
Phone or Restart the App and Try
again (Отклучете го телефонот или
рестартирајте ја апликацијата и

обидете се повторно). Притиснете
OK (Во ред) за да се обидете
повторно.
Поврзување уреди USB 3 159
Поврзување уреди Bluetooth
3 202
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Употреба
Користете го копчето NAV на
таблата или почетната страница за
пристап до картата за навигација.
Притиснете го копчето NAV
повторно за да менувате меѓу
поделен екран и преглед на цела
карта.
Показател на правецот

Екранското копче Menu (Изборник)
на долната лева страна на екранот
го отвора изборникот за
навигација.

Копчиња на допирниот екран

Достапни допирни копчиња се:

Притиснете Heading Indicator
(Показател за насловот) за да се
прикаже прегледот на картата. Има
три поставки за показателот:
■ 2D North Up (2D север нагоре): Го
прикажува север на врвот на
екранот со картата без оглед на
насоката во којашто патува
возилото.
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■ 2D Heading Up (2D наслов
нагоре): Ја прикажува насоката
во којашто патува возилото.
Иконата на засенчен триаголник
го покажува север.
■ 3D Heading Up (3D наслов
нагоре): Исто е како 2Д правец
горе, но картата е во 3Д.
Режими на картата

ИТ долж рутата
Притиснете за да се прикаже листа
за барање интересни точки што се
долж или блиску до рутата до
одредиштето. Изберете ја
саканата ИТ.
Друг начин за менување на
прегледот на картите е да се
притисне иконата за режими на
картата.

Прикажувај ИТ на картата

ИТ во близина

Притиснете за да го смените
погледот на картите додека ја
користите функцијата за
навигација. Системот нуди разни
целосни и поделени прегледи.
Некои прегледи можат да се
изберат само кога е активно
водењето по рута.

Притиснете за да прилагодите кои
поопшто категории на ИТ се
прикажуваат на картата.
Притиснете за да се прикаже листа
за барање интересни точки во
близина. Изберете ја саканата ИТ.

Замени време на рутата /
дестинација
Притиснете за да го прилагодите
времето на пристигнување/
патување и информациите за точка
на патот/одредиште што се
прикажани на главниот екран на
картата.

Навигација
Информации за моменталната
положба
Притиснете за да се прикаже
поделен екран што прикажува
детални информации за
положбата на возилото. Оваа
функција може да се отвори и со
притискање на картичката за
информации за возилото долу на
средина на екранот. Локацијата
може да се сочува во адресарот со
притискање на Save (Сочувај) на
поделениот екран.
Информации за одредиштето
Притиснете за да се прикаже
поделен екран на картата што ја
прикажува следната точка на патот
или одредиштето. Локацијата
може да се сочува во адресарот со
притискање на Save (Сочувај) на
поделениот екран.

Алфанумеричка тастатура

Буквите од азбуката, симболите,
интерпункцијата и бројките, кога се
достапни, се прикажуваат на
екранот за навигација како алфа-

нумерички тастатури. Азбучната
тастатура се прикажува кога треба
да се внесат податоци.
QWERTY или ABCDEF:
Притиснете за да менувате меѓу
распоред QWERTY или ABCDEF
на тастатурите.
Symbols (Симболи): Се користи за
бирање симболи.
Space (Празно место): Се користи
за внесување празно место меѓу
знаците или зборовите од некое
име.
Delete (Бришење): Притиснете за
да избришете погрешен знак што
бил избран.

Карти
Во овој дел се вклучени основни
информации за базата со податоци
на картата.
Податоците се меморирани на
внатрешната флеш-меморија што
се користи во системот за
навигација.

Детални подрачја
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Базата со податоци на картата
содржи атрибути за патната мрежа
за деталните подрачја. Атрибутите
вклучуваат информации како
имиња на улиците, адреси и
ограничувања за вртење.
Деталните подрачја се сите
поголеми автопати, услужни
патишта и резиденцијални
патишта. Деталните подрачја
содржат интересни точки (ИТ) како
ресторани, аеродроми, банки,
болници, полициски станици,
бензински пумпи, туристички
атракции и историски споменици.
Базата со податоци на картата
може да не содржи податоци за
новоизградените подрачја или
исправки. Системот за навигација
овозможува целосно водење по
рута во деталните подрачја на
картите.
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Прилагодувања на картата

Системот овозможува да го
прилагодувате размерот на
преглед на картата. Исто, додека
возите, картата се листа
автоматски зависно од насоката на
патувањето.
Размери на картата

Лентата со размер на картата
исчезнува набргу ако нивото на
зумот не се смени за неколку
секунди.
Размерот може да се конфигурира
за англиски или метрички мерни
единици. За да смените од
англиски во метрички мерни
единици, видете во
"Информативен центар за возачот
(DIC)" во сопственичкиот
прирачник.
Функции за листање

Има два метода за менување на
размерот на картата:
■ Свртете го копчето MENU/SEL
надесно или налево за да
зумирате или одзумирате.
■ Притиснете го копчето за размер
на картата + или - во долните
агли на екранот на картата за да
го менувате нивото на
зумирањето.

■ За да листате низ картата,
притиснете каде било на екранот
со карта и ќе се појави симболот
за листање.
■ Допрете ја картата за да
центрирате на тоа место на
екранот.

■ Притиснете го и држете го
екранот во која било насока
надвор од симболот за листање
за да ја листате картата во таа
насока.
■ Брзината на движење се
зголемува кога притискате
поблиску до работ на екранот.
■ Притиснете NAV на таблата за
да излезете од листањето на
картата и да се вратите на
моменталната положба на
возилото на картата.

Притиснете ги стрелките за вртење
на горниот дел на екранот на
картата за да менувате од
нормална горна лента (почетна и
омилени) во лента со аудио
информации.

Навигација
Ажурирања на податоците за
картата

Податоците за картата обезбедени
во возилото се најновите
информации достапни кога
возилото било произведено.
Податоците за картата се
ажурираат периодично, ако
информациите за картата се
сменат.
Ако имате прашања за работата на
системот за навигација или
ажурирањето, контактирајте со
својот продавач.
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Објаснувања за покриеноста
со базата со податоци

Подрачјата на покриеност се
различни, зависно од нивото на
деталност на картата што е
достапна за даденото подрачје.
Некои подрачја имаат поголема
деталност од другите. Ако се случи
тоа, не значи дека има проблем со
системот. Како што се ажурираат
податоците на картата, повеќе
детали може да станат достапни во
подрачјата што претходно имале
помалку детали.

Преглед на симболите
Следниве симболи најчесто се
појавуваат на екранот на картата.

Симболот на возилото ја укажува
моменталната положба и насоката
на возилото на картата.

Симболот на дестинацијата ја
означува конечната дестинација
откако ќе се испланира маршрута.

Симболот за точка на патот
означува една или повеќе
одредени точки на патот.
Точка на патот е точка за
застанување додадена на
планираната маршрута.
Се прикажуваат проценетото
време и оддалеченост до
одредиштето.
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на екранот со картата без оглед на
насоката во која што патува
возилото.
Изберете го овој екрански симбол
за да го смените погледот во
Правец горе или 3Д.
Симболот Нема GPS се појавува
кога нема сателитски систем за
системот за глобално
позиционирање (GPS).

Ако се додадени точки на патот на
моменталната рута, секоја точка ги
прикажува приближните време и
оддалеченост.

Овој симбол укажува дека погледот
на картата е Север горе: Север
горе го прикажува север на врвот

Овој симбол укажува дека погледот
на картата е Правец горе.
Погледот Правец горе ја прикажува
насоката во која патува возилото
на врвот на екранот со картата.
Зацрнетиот триаголник покажува
на север.
Притиснете го овој екрански
симбол за да смените во режим 3Д.
Симболот 3Д е ист како симболот
Правец горе, само што картата е во
3Д.

Овој симбол на дното на екранот со
картата го менува моменталниот
режим на екранот со картата.

Навигација
Овој симбол на екранот со картата
го покажува ограничувањето за
брзината додека сте на рута.
Ограничувањето на брзината може
да не биде прецизно поради
промени од Министерството за
сообраќај, локалните самоуправи
или постари податоци за картата.
Секогаш почитувајте ги
сообраќајните знаци за
ограничување на брзината на
патот.

Возење по маршрута

машрута со внесување
дестинации. Некои ставки за
внесени одредишта како Previous
Destinations (Претходни
одредишта), Address Book
(Адресар) и My Home (Моја
почетна) може да се посивени ако
претходно не била внесено или
сочувано одредиште.
Возење по пат низ населено место.

Внесување адреса

Дестинација

Известување за итен маневар
Системот ќе покаже дека следниот
маневар е блиску.

Возење по автопат.
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Ако не е активно водењето по рута,
притиснете го екранското копче
Destination (Одредиште) на
почетната страница за да влезете
на екранот за внесување
одредишта. Неколку опции можат
да се изберат за да се испланира

Притиснете го екранското копче
Address Entry (Запис за адреса) за
да се прикаже екранот за
внесување адреса. Поставете рута
со внесување на името на земјата,
името на градот, името на улицата,
бројот и крстосницата.
Ако претходно не била внесена
земја, полето за град не е
достапно. Притиснете го
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екранското копче од десната
страна на името на градот за да
изберете земја.
Ако претходно била поставена
земја и е прикажана, притиснете го
екранското копче од десната
страна на името на градот за да ја
смените избраната земја.
За да се олесни бирањето имиња,
системот ги нагласува само
знаците што се достапни по
претходно внесениот.

Country (Земја): Внесете име на
земја.
City (Град): Внесете име на град.
Street (Улица): Внесете име на
улица.

House Number (Број на куќа):
Внесете важечки број на адреса.
Junction (Раскрсница): Внесете име
на улица што се сече со избраната
улица.
Внесување на името на градот
првин:
1. Внесете го името на градот.
2. Внесете го името на улицата.
Користете го екранското копче
Delete (Бришење) за бришење
погрешно внесени знаци.
Се прикажува листа ако се
достапни шест или помалку
имиња. Ако има повеќе од шест,
има бројач на резултати со
бројот на достапните улици.
Притиснете го екранското копче
List (Листа) за да ја видите
листата и да ја изберете
улицата.
3. Внесете го бројот на куќата.
4. Притиснете го екранското копче
Done (Готово) кога било и
системот ќе се обиде да го најде

одредиштето врз основа на
внесените информации и потоа
ќе го прикаже на екранот.

5. Притиснете го екранското копче
Start Guidance (Почни водење)
и машрутата се пресметува.
Внесување одредиште во друга
земја
За да ја смените адресата на
одредиштето од една земја во
друга, земјата ќе треба да се смени
во системот за навигација.
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За да ја смените адресата на
земјата:
1. Притиснете го екранското копче
Destination (Одредиште) на
почетната страница.
2. Притиснете го екранското копче
Address (Адреса) за да се
прикаже екранот за внесување
адреси.
3. Одете до линијата со опции за
земјата и изберете. Се
прикажува екранот за
внесување земја. Изберете ја
опцијата со линија за земја. Се
прикажува листа на достапни
земји.
4. Одберете ја саканата држава.
5. Внесете ја земјата.
Одредиштето во други земји може
да се смени и со препознавањето
говор.
Препознавање говор 3 195

Интересни точки (ИТ)

Притиснете го екранското копче
Points of (Точки од) Interest
(Интерес) на страницата за
внесување одредишта. Неколку
опции можат да се изберат за да се
испланира рута.

Листата ИТ овозможува да се
избере пребарување одредишта
по категорија, име или телефонски
број.
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Внесување по име на ИТ:

1. Изберете го Name (Име).
2. Проверете дали ги има
правилната земја и град, па
изберете Search
(Пребарување).
3. Внесете го името на ИТ.
4. Изберете неколку знаци или
напишете го името целосно
користејќи ја азбучната
тастатура.
5. Притиснете го екранското копче
List (Листа) или, ако листата
има шест или помалку ставки,
веднаш ќе се прикаже листа на
ИТ.
6. Притиснете ја саканата ИТ.
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најстарите дестинации се бришат
автоматски штом ќе се додадат
најновите.

Адресар

7. Притиснете го екранското копче
Start Guidance (Почни водење)
и машрутата се пресметува.

Претходни дестинации

Изберете одредиште од листата
претходни одредишта. Може да се
повикаат до 15 претходно внесени
места. Ако списокот е полн,

Ако нема сочувани одредишта во
адресарот, сочувајте одредиште.
1. Притиснете Destination
(Одредиште) на почетната
страница.
2. Внесете адреса со некој од
начините (внесување адреса,
внесување ИТ и сл.).
3. На екранот за потврда на
одредиштето, изберете Save
(Сочувај).

4. Системот ги прикажува опциите
Name (Име), Number (Број), Icon
(Икона) и Done (Готово).
Притиснете Done (Готово) за да
го сочувате одредиштето.
5. За да прилагодите внес во
адресарот, изберете Name
(Име), Number (Број) или Icon
(Икона).
Ако одредиштето е веќе сочувано
во адресарот, притиснете
Destination (Одредиште) на
почетната страница за да се
прикаже екранското копче за
адресарот.
Изберете дестинација со
одбирање адреса меморирана во
адресарот.
1. Притиснете го екранското копче
Address Book (Адресар). Се
прикажува список со записите
од адресарот.
2. Изберете ја дестинацијата од
списокот.
3. Притиснете го екранското копче
Start Guidance (Почни водење)
и машрутата се пресметува.
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За уредување на ставките во
адресарот:
1. Изберете ставка од адресарот.
2. На екранот за потврда на
одредиштето, изберете Edit
(Уреди).
3. Системот ги прикажува опциите
Name (Име), Number (Број), Icon
(Икона) и Delete (Бришење).
Притиснете Delete (Бришење)
за да го избришете
одредиштето од адресарот.
4. За да прилагодите внес во
адресарот, изберете Name
(Име), Number (Број) или Icon
(Икона).

Координати за географска
ширина и должина

Изберете одредиште врз основа на
географските координати.
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3. Притиснете го екранското копче
Search (Пребарување) ако
информациите се точни.
4. Притиснете го екранското копче
Start Guidance (Почни водење).
Маршрутата се пресметува.

Омилени маршрути
За да внесете локација како
координати, ширина и должина:
1. Притиснете Destination
(Одредиште) на почетната
страница. Притиснете го
екранското копче Latitude
(Географска ширина) Longitude
(Географска должина) за да се
прикаже екранот погоре.
2. Изберете Latitude (Географска
ширина) или Longitude
(Географска должина) за да
смените. Внесете ги
координатите во степени,
минути и секунди. Потоа
притиснете Done (Готово) за да
сочувате и излезете.

Додавање омилена рута:
1. Притиснете го копчето
Destination (Одредиште) за да
се прикаже екранското копче
Favourite Routes (Омилени
маршрути).
2. Притиснете го екранското копче
Favourite Route (Омилена
маршрута) за да се прикаже
New Favourite Route (Нова
омилена маршрута).
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3. Изберете New Favourite Route
(Нова омилена маршрута) и
внесете име на омилената рута.
4. Притиснете OK (Во ред) и
екранот се враќа на листата
омилени рути.
5. Изберете ја омилената рута и
додајте точка на патот
користејќи некој од начините за
внесување одредишта, како
внесување адреса, ИТ и сл.
Избирање омилена рута:
1. Притиснете го копчето
Destination (Одредиште) за да
се прикаже екранското копче
Favourite Routes (Омилени
маршрути).
2. Притиснете го екранското копче
Favourite Routes (Омилени
маршрути) за да се прикаже
листа со достапните омилени
рути.
3. Листајте и изберете омилена
рута.
4. Притиснете го екранското копче
Start Guidance (Почни водење).
Маршрутата се пресметува.

Бришење омилена рута:
1. Притиснете го копчето
Destination (Одредиште) за да
се прикаже екранското копче
Favourite Routes (Омилени
маршрути). Притиснете го ова
копче за да се прикаже листа со
достапните омилени рути.
2. Листајте и изберете ја рутата за
бришење.
3. Притиснете Edit (Уреди).
4. Притиснете Delete Favourite
Route (Бришење на омилената
маршрута).
Менување на името на рутата:
1. Притиснете го копчето
Destination (Одредиште) за да
се прикаже екранското копче
Favourite Routes (Омилени
маршрути). Притиснете го ова
копче за да се прикаже листа со
достапните омилени рути.
2. Притиснете го екранското копче
Edit (Уреди).
3. Изберете го Edit Нame
(Уредување на името).

4. Со тастатурата, внесете го
името.
5. Притиснете го екранското копче
Done (Готово). Новото име ќе
биде во изборникот за омилени
рути.

Мој дом

Ако не е внесено домашно
одредиште, сочувајте одредиште
притискајќи го копчето Destination
(Одредиште). Внесете одредиште
со некој од начините за внесување
(внесување адреса, внесување ИТ
и сл.). Изберете Save as Home
(Сочувај како дома) од екранот за
потврда на одредиштето.
Ако одредиштето е веќе сочувано
како дома, притиснете го копчето
Destination (Одредиште) за да се
прикаже екранското копче My
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Home (Моја почетна). Притиснете
го копчето за да почне водење по
рута.

Избери од карта

■ Притиснете го копчето Go (Оди)
на дното на екранот за да се
прикаже екранот за потврда на
одредиштето.
■ Притиснете го екранското копче
Start Guidance (Почни водење).
Маршрутата се пресметува.

Туристички водич
■ Притиснете го копчето
Destination (Одредиште) за да се
прикаже екранското копче Select
from Map (Избери од картата).
Притиснете го ова копче за да се
прикаже екранот со карта со
симбол за листање во средината
на картата.
■ Притиснете го копчето Zoom +
(Зумирање +)/Zoom - (Зумирање
-) на екранот и притиснете ја
картата за да го лоцирате
одредиштето за бирање. Држете
го прстот притиснат на картата за
да се активира брзото движење.
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Притиснете го екранското копче
Travel Guide (Туристички водич) на
страницата за внесување
одредишта. Неколку опции можат
да се изберат за да се испланира
рута.

Листата за внесување интересни
места на туристичкиот водич
овозможува да се одбере
пребарување одредишта по
категорија или по име.
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Внесување по категорија на
ИТ

1. Изберете Category (Категорија)
од изборникот со листа ИТ за да
го отворите екранот за бирање
ИТ.
2. Внесете ги потребните
информации избирајќи ја првин
линијата за локација за да го
отворите изборникот за
лоцирање.

3. Изберете некоја од линиските
опции како Nearby (Во близина).
4. Изберете категорија од
изборникот за бирање ИТ за да
ја отворите Листата ИТ.

5. Изберете некоја од линиските
опции како All POIs (Сите ТОИ).
6. Изберете Sort Method (Метод на
сортирање) од изборникот за
бирање ИТ за да го отворите

изборникот за редослед на
подредување. Изберете една
од двете достапни опции. Ги
има следниве опции: By
Distance (Според растојанието)
или By Name (Според името).
7. Изберете го Search
(Пребарување).
8. Изберете ја саканата ИТ.
Внесување по име на ИТ:

1. Изберете го Name (Име).
2. Проверете дали ги има
правилната земја, држава/
провинција и град, па изберете
Search (Пребарување).
3. Внесете го името на ИТ.
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4. Изберете неколку знаци или
напишете го името целосно
користејќи ја азбучната
тастатура.
5. Притиснете го екранското копче
Done (Готово) или, ако листата
има шест или помалку ставки,
веднаш ќе се прикаже листа на
ИТ.
6. Притиснете ја саканата ИТ.

ИТ од туристичкиот водич ќе има
детални информации за
направениот избор. Меѓу тие
информации може да има:
■ краток опис
■ адреса
■ број
■ работно време

■ цена
■ веб-сајт.
Може да не се достапни
фотографии за одредени локации
или земји.

Destination confirmation
(Потврда на одредиштето)

Повеќе опции се достапни на
екранот за потврда на
одредиштето:
Start Guidance (Почни водење):
Притиснете за да почне
пресметување рута до
прикажаното одредиште.
Show on Map (Прикажи на
картата): Притиснете за да
префрлите во прегледот на карта
со прикажаното одредиште
центрирано на неа.
Route Options (Опции за
маршрутата): Притиснете за
менување на опциите за рутата.
Видете ги опциите за рута подолу.
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Call (Повикај): Притиснете за да
почне телефонски повик на
прикажаниот телефонски број, ако
е достапна функцијата за телефон.
Save as Home (Зачувување како
почетна): Притиснете да се сочува
прикажаното одредиште како
домашно одредиште. Домашното
одредиште ќе биде сочувано на
врвот на листата одредишта во
адресарот.
Save (Сочувај) / Edit (Уреди):
Притиснете за да го зачувате
прикажаното одредиште во
адресарот. Ако прикажаното
одредиште е веќе сочувано во
адресарот, уредувањето ќе се
прикаже како ставка во изборникот.
Route options (Опции за рута)
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Притиснете за да се прикажат
разни опции за рутата.
Alternative Routes (Алтернативни
маршрути): Ако е вклучено,
системот ќе прикаже дополнителен
екран откако ќе се избере Start
Guidance (Почни водење).
Изберете Fastest (Најбрзо),
Shortest (Најкратко) или Eco (Еко)
пресметани рути пред да изберете
Go (Оди).
Fastest (Најбрзо): Ова ја
пресметува најбрзата рута.
Shortest (Најкратко): Ова ја
пресметува најкусата рута.
Eco (Еко): Ова ја пресметува
рутата со најмала потрошувачка на
гориво врз основа на брзината и
оддалеченоста.
Во изборникот со опции за рута има
преференци што се вклучени
автоматски.
Знак за штиклирано до секоја од
преференците укажува на тоа.
Сите овие преференци се користат

при пресметувањето рута. Ако
некоја од преференциве се откаже,
рутата ќе се пресмета без неа.
Use Highways (Користење
автопати): Отштиклирајте за да ги
избегнувате главните патишта.
Use Toll Road (Користење пат со
патарина): Отштиклирајте за да ги
избегнувате патиштата со
патарина.
Use Ferries (Користење траекти):
Отштиклирајте за да избегнувате
траекти.
Use Tunnels (Користење тунели):
Отштиклирајте за да избегнувате
тунели.
Use Time Restricted (Користење
ограничено време): Отштиклирајте
за да избегнувате патишта со
временски режим.
Use Car Train (Користење воз за
автомобили): Отштиклирајте за да
избегнувате возови за автомобили.

Изборник кога е активно
водењето по рута

Неколку функции може да се
извршат откако ќе се внесе
дестинација. Притиснете го
екранското копче Destination
(Одредиште) за да се прикаже
екранот со изборникот за рути.
Откажи водење
Притиснете Cancel Guidance
(Откажување на водењето) да ја
откажете моменталната рута.
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Листа одредишта

Изберете Destination List (Список
на дестинации) за да видите опции
за организирање точки на патот.
Листа вртења

Изберете Turn List (Список на
вртења) за да видите листа
маневри за целата рута.
Притиснете го екранското копче

Avoid (Избегнувај) до некое од
вртењата за да избегнете некој
сегмент патишта. Дозволени се
најмногу осум сегменти за
избегнување.
Листа избегнувања
Изберете Avoid List (Список за
избегнување) за да се прикаже
листа на сегментите патишта за
избегнување со опција да се
отстранат избегнатите ставки од
листата.
Говорно известување
Изберете Voice Prompt (Говорно
известување) за да ги видите
опциите за исклучување или
управување со говорните
известувања за навигацијата.
Обиколка
Притиснете Detour (Обиколување)
за да се прикажат опциите за
обиколки на рутата. Изберете
обиколка на целата рута или за
одредено растојание.
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Опции за маршрутата
До оваа функција може да се
пристапи од изборникот за потврда
на одредиштето и изборникот за
одредишта кога е активно
водењето рута. Видете во
потврдувањето одредишта погоре
во овој дел.
Точки на патот
Може да се додадат до три точки на
патот на моменталната рута.
Точките на патот може да се
подредуваат (преместуваат) или
бришат.
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За да додадете точка на патот:
1. Од изборникот со листа точки
на патот, притиснете Add
Waypoint (Додавање точка на
патот).
2. Додајте точка на патот со некој
од начините за додавање
дестинација. Системот
пресметува, ја нагласува
маршрутата и таа може да се
почне.
3. За да додадете уште точки на
патот, притиснете Add Waypoint
(Додавање точка на патот) за да
додадете точка на патот по
саканиот редослед на рутата.
За да избришете точка на патот:
1. Од изборникот за рути
притиснете Destination List
(Список на дестинации).
2. Притиснете Delete Waypoint
(Бришење точка на патот).

3. Изберете ги точките на патот за
бришење. Притиснете го
екранското копче Delete
(Бришење).
Функцијата за подредување на
точките на патот овозможува
преорганизирање на листата
одредишта.
За да подредите точка на патот:
1. Од изборникот за рути
притиснете Destination List
(Список на дестинации).
2. Притиснете Sort Waypoints
(Сортирање точки на патот).

3. Изберете ја точката на патот за
преместување.
4. Изберете ја местоположбата на
која треба да се премести
точката.
Наместо да бришете точки на
патот една по една, изберете
Delete all Waypoints (Бришење на
сите точки на патот) за да ги
избришете сите точки
истовремено.
За да сочувате листа одредишта
како омилена рута, изберете Save
(Сочувај) како омилена.

Конфигурирање
изборник
Изборникот за конфигурирање се
користи за прилагодување на
функциите и вредностите, на
пример поставките за звук, радио,
навигација, за екранот или
часовникот.
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Јазици

1. Притиснете го екранското копче
Config (Конфиг) на почетната
страница или копчето CONFIG
на таблата.

Притиснете го копчето Config
(Конфиг) на почетната страница
или копчето CONFIG на таблата за
да влезете во опциите на
изборникот. Свртете го копчето
MENU/SEL или потчукнете ја
лентата за листање за да ги
листате низ достапните опции.
Притиснете го тркалцето
MENU/SEL или притиснете го
Languages (Јазици) за да се
прикажат јазиците. Одберете го
саканиот јазик.

Поставки за време и датум

2. Притискајте ја лентата за
листање додека не се прикаже
саканата опција. Изберете ги
поставките што сакате да ги
смените. Видете во
сопственичкиот прирачник за
информации како се
прилагодуваат повеќето
поставки на возилото.
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Притиснете го екранското копче
Time and Date (Време и датум) за
да се прикаже изборникот за време
и датум.
Automatic Clock Update
(Автоматско ажурирање на
часовникот): Кога ќе се вклучи,
оваа функција ќе го поставува
часовникот автоматски.
Set Time (Местење на времето):
Притискајте го + или - за
зголемување или намалување на
часовите и минутите прикажани на
часовникот.
Set Date (Местење на датумот):
Притискајте го + или - за
зголемување или намалување на
денот.
12 hr / 24 hr Format (Формат 12ч /
24ч): Притиснете го екранското
копче 12 Hour (12 часа) за 12часовен приказ; притиснете го
екранското копче 24 Hour (24
часа) за 24-часовен приказ.
Притиснете го екранското копче
Back (Назад) за да ги зачувате
прилагодувањата.
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Поставки за радио

Притиснете го копчето Config
(Конфиг) на почетната страница
или копчето CONFIG на таблата за
да влезете во опциите на
изборникот. Свртете го тркалцето
MENU/SEL или притиснете ја
лентата за листање за да листате
низ достапните опции. Притиснете
го копчето MENU/SEL или Radio
Settings (Поставки на радиото) за
да се прикаже изборникот со
поставки за радиото. Притиснете ја
оваа функција за да вршите
промени за прикажуваните радио
информации, страници на
меморијата и автоматската
контрола на јачината на звукот.
Поставките за радио се:
Auto Volume (Автоматска
гласност): Изберете
чувствителност Off (Исклучување),
Low (Ниско), Medium (Средно), или
High (Високо) за автоматско
прилагодување на гласноста за да
го минимизирате ефектот на
несаканите звуци во заден план
што може да потекнуваат од

површината на патот, брзината на
возењето или отворени прозорци.
Ова функционира најдобро при
пониски вредности за гласноста,
кога звукот во заднина обично е
погласен од гласноста на аудио
системот.
Gracenote options (Опции за
Грејсноут): Притиснете за да
вклучите/исклучите нормализација
што се користи за подобрување на
препознавањето говор и
групирање медиуми.
ЦД-плеер 3 153, USB 3 157,
Надворешни уреди 3 156, Музика
Bluetooth 3 163
Startup Volume (Гласност при
вклучување): Притиснете за да го
поставите максималното ниво на
гласноста при вклучувањето што
ќе се користи дури и кога била
поставена поголема гласност кога
радиото било исклучено.
Number of Favourite Pages (Број на
омилени страници): Притиснете за
да го изберете бројот на омилени
страници што ќе се прикажуваат.

Software Version Information
(Информации за верзијата на
софтверот): Притиснете за да се
прикажат информации за системот
и за софтверот за ажурирање, ако
е достапен.

Поставки на телефонот

Телефон 3 202

Поставки за навигација (ако
има во опремата)

Разни опции за системот за
навигација се достапни преку
изборникот за конфигурација.
Некои опции може да се достапни
само откако ќе се испланира
маршрута.

Навигација
Говорно известување

Изборникот за говорно
известување овозможува измени
на функциите за говорно
известување.
Navigation Voice Prompts (Гласовни
прашалници за навигацијата):
Штиклирајте за да ги вклучите
говорните известувања за
навигацијата. Штиклирајте за да ги
исклучите говорните известувања
додека патувате по планирана
рута.
Navigation Volume (Гласност на
навигацијата): Изберете за
менување на гласноста на
известувањата на навигацијата.

Бришење на сочуваните
одредишта

Притиснете за да ги избришете
сите сочувани одредишта. Се
прикажува подизборник за
бришење на сочуваните
одредишта. Изберете ги саканите
опции за бришење и притиснете
Избриши подолу за да продолжите.
Се прикажува екран за потврда
што бара да избришете или
откажете.
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Известувања за водење

Притиснете за да вклучите појавно
известување за водење да се
гледа на картата или на главниот
екран како за звук, телефон итн. Се
појавува знак за штиклирање да
укаже дека режимот за
известувања за водење е вклучен.

Поставки на возилото

Видете во “Прилагодување на
возилото кон индивидуалните
потреби“ во сопственичкиот
прирачник.
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Поставки за екранот

Може да се прикажат следниве
опции:
Home Page Menu (Мени на
почетната страница): Притиснете
за да ја прилагодите првата
страница на почетната страница.
Rear Camera Options (Oпции за
ретровизорската камера):
Притиснете за прилагодување на
опциите за ретровизорската
камера.
Display Off (Исклучен приказ):
Притиснете за исклучување на
екранот. Екранот ќе се вклучи кога
ќе се притисне некое копче на
радиото или екранот (ако има
допирен екран).

Map Settings (Поставки за мапите):
Притиснете за да влезете во
подизборникот за менување на
автоматското зумирање, да
вклучите ограничување за
брзината на картата и да ги
менувате поставките за екранот на
картата.
Map Display (Приказ на мапите):
Притиснете за да се смени
заднината на екранот.
■ Автоматската поставка ја
прилагодува заднината на
екранот автоматски, зависно од
светлосните услови надвор.
■ Поставката за преку ден ја
осветлува заднината на картата.
■ Поставката за ноќ ја затемнува
заднината на картата.
За да ја смените општата
осветленост на екранот, користете
ја контролата за осветлување на
таблата со инструменти на
возилото.

Систем за глобално
позиционирање
Положбата на возилото се
одредува со користење сателитски
сигнали, разни сигнали од
возилото и податоци од картата.
Повремено, други пречки, како
состојбата на сателитите,
конфигурацијата на патот,
состојбата на возилото и/или други
околности може да влијаат врз
способноста на системот за
навигација да ја одреди точната
положба на возилото.
GPS ја прикажува моменталната
положба на возилото користејќи
сигнали пратени од сателити GPS.
Кога возилото не прима сигнали од
сателитите, на екранот на картата
се појавува симбол.
Симболи за навигација 3 175

Навигација
Системот може да не биде
достапен или може да дојде до
пречки ако се случи нешто од
следново:
■ Сигналите се попречени од
високи згради, дрвја, големи
камиони или тунел.
■ Сателитите се поправаат или
подобруваат.
За повеќе информации ако GPS не
функционира правилно:
Проблеми со водењето по рута
3 193
Сервисирање на системот за
навигација 3 194

Одредување на
положбата на возилото
Понекогаш положбата на возилото
на картата може да биде
непрецизна поради една или
повеќе од следниве причини:
■ Патниот систем е сменет.
■ Возилото се вози по лизгава
површина, како песок, чакал или
снег.

■ Возилото оди по виулести
патишта или долги прави
патишта.
■ Возилото се приближува до
висока зграда или големо
возило.
■ Улиците се протегаат паралелно
со автопат.
■ Возилото се пренесува со носач
на возила или траект.
■ Калибрацијата на моменталната
положба е неправилна.
■ Возилото оди со голема брзина.
■ Возилото ја сменило насоката
повеќепати или возилото врти на
платформа на паркинг.
■ Возилото влегува и/или излегува
од паркинг, работилница или
паркинг со покрив.
■ Сигналот GPS не се прима.
■ На возилото е монтиран
багажник за на покрив.
■ Ставени се синџири за гуми.
■ Гумите се заменети или изабени.
■ Притисокот во гумите не е
правилен.
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■ Картата се користи за навигација
првпат по ажурирање на
податоците.
■ Акумулаторот од 12 волти е
откачен неколку дена.
■ Возилото се вози во густ
сообраќај, со мала брзина и
возилото сопира и поаѓа повеќе
пати.

Проблеми со водењето
по маршрута
Може да дојде до несоодветно
водење по маршрута во следниве
услови:
■ Не било свртено по покажаниот
пат.
■ Водењето по маршрута може да
не е достапно кога се користи
автоматско пренасочување за
следното вртење десно или
лево.
■ Маршрутата може да не се смени
кога се користи автоматско
пренасочување.
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■ Нема водење по маршрута кога
се врти на крстопат.
■ Повремено може да се
објавуваат множински облици на
имињата на местата.
■ Може да треба многу време за
работа на автоматското
пренасочување при возење со
голема брзина.
■ Автоматското пренасочување
може да прикаже маршрута што
враќа до поставена точка на
патот ако се оди кон дестинација
без поминување низ поставена
точка на патот.
■ Рутата забранува влегување на
возило поради прописи според
времето или сезоната или други
прописи што може да важат.
■ Некои прописи може да не се
пребаруваат.
■ Маршрутата до дестинацијата
може да не се прикаже ако има
нови патишта, ако патиштата се
смениле неодамна или ако некои
патишта не се излистани во
податоците за картата.

Карти 3 173
За да се рекалибрира
местоположбата на возилото на
картата, паркирајте со запален
мотор две до пет минути додека да
се ажурира положбата на
возилото. Внимавајте возилото да
е паркирано на безбедно место и
да има чист поглед на небото,
подалеку од поголеми пречки.

Сервисирање на
системот за навигација
Ако системот за навигација треба
да се сервисира и чекорите
наведени овде се следени, но уште
има проблеми, обратете се на
продавачот за помош.

Препознавање на гласот

Препознавање на
гласот
Препознавање глас ................. 195

Препознавање глас
Препознавањето говор
овозможува ракување со
функциите на инфозабавниот
систем без раце.
Препознавањето говор може да се
користи кога радиото е вклучено
или кога е активно задржаното
напојување на приклучоците
(Retained Accessory Power - RAP).
Видете во „Задржано напојување
на приклучоците“ во
сопственичкиот прирачник.
Системот одржува минимално
ниво на гласноста.

Користење на
препознавањето глас
1. Притиснете го q/w на воланот.
Се исклучува звукот на аудио
системот. Говорното
известување вели: „Кажете
команда.“ Почекајте да се чуе
тон пред да почнете да
зборувате.
Ако нема тон, проверете дали е
пуштена гласноста.

195

Додека е активно
препознавањето говор,
системот го прикажува
симболот w во горниот десен
агол на екранот.
2. Јасно изговорете една од
командите наведени во делов.
Притиснете го q/w на воланот
двапати за да ги скокнете пораките
на говорното известување.

Откажување на
препознавањето говор
1. Притиснете го и отпуштете го
x/n на воланот за да
откажете команда, ако
реакцијата на системот не
одговара на говорната
команда, или кажете
„Збогум“ или „Откажи“.
2. Системот одговара „Збогум“.

Корисни совети за
изговарање команди

■ Кога се достапни повеќе
команди, изберете ја онаа што
најдобро Ви одговара.
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■ Зборовите во загради се
опционални. На пример, за
командата „Намести ФМ
(фреквенција)“, кажувањето
„Намести ФМ 87,7“ или „Намести
ФМ“ има иста важност.
■ Кога ќе се препознае команда,
системот или ќе ја изврши
функцијата, или ќе праша за
потврда на изборот.
■ Кога системот нема да
препознае команда, вели
„Молам“.
■ Ако имате тешкотии системот да
ги препознае наредбите,
потврдете дека наредбата е
точна. Обидете се да ја кажете
командата јасно или почекајте
малку по звучниот сигнал.
■ Бучава во заднината, на пример
вентилатор за климатизација
поставен на високи, отворени
прозорци, и многу гласни звуци
надвор, дури и ако прозорците се
затворени, може да
предизвикаат неразбирање на
говорните наредби.

■ Системот може да препознава
команди на различни јазици, на
пр. англиски, кандаски
француски и шпански. Системот
препознава само команди врз
основа на избраниот јазик.
■ За да ја зголемите или намалите
гласноста на гласот за време на
препознавањето говор, свртете
го копчето за гласност на
радиото или притискајте ги
копчињата за контрола на
гласноста на воланот. Ако
гласноста се прилагодува за
време на препознавањето говор,
се појавува лента за гласност на
екранот што го прикажува нивото
на гласност на гласот како што се
прилагодува. Тоа ја менува и
гласноста на известувањата за
водење.
■ Кога се користат команди за
навигација, одвојте време да ја
научите адресата. Долги паузи
кога се кажува адресата може да
предизвикаат системот да не ја
препознае адресата или да
одреди рута до различна
локација.

■ Кога го кажувате бројот од
адресата, системот препознава и
бројки и нумерички текст.
Пример е да се каже
„3-0-0-0-1“ или „Триесет илјади и
еден“.
■ Ако системот даде одредиште во
друга земја по повеќе обиди,
кажете ја командата „Смени
земја“ и кажете ја саканата земја.
За да внесете одредиште во
друга земја, земјата прво треба
да се смени на системот.

Команди за препознавање
глас

Во следната листа се прикажани
говорните команди достапни за
инфозабавниот систем со кус опис
на секоја. Командите се излистани
со опционалните зборови во
загради. За да ги користите
говорните команди, видете ги
претходните упатства.
Команди за радио
Tune AM (Штимање на АМ), Tune
FM (Штимање на FM), Tune
(Местење станици) Stitcher: Му

Препознавање на гласот
кажува на системот да оди на
одреден фреквентен опсег и на
последната станица.
Tune AM … (Штимање на АМ ...)
(фреквенција), Tune FM …
(Штимање на FM ...) (фреквенција):
Му кажува на системот да оди на
одредена станица.
Thumbs up (Палци нагоре): Му
кажува на системот да даде палец
нагоре на моменталната песна или
станица на Stitcher.
Thumbs down (Палци надолу): Му
кажува на системот да даде палец
надолу на моменталната песна или
станица на Stitcher.
Команди за мои медиуми
CD, AUX, USB или Bluetooth: Му
кажува на системот да го смени
изворот.
[Play | Select] C D ([Репродуцирање
на | Избор на] ЦД): Му кажува на
системот да репродуцира ЦД. На
пример, кажете „Пушти ЦД“.

Следниве команди важат само за
извори USB, iPod и iPhone.
Поддржани се откако уредот ќе се
индексира.
Play Artist (Репродуцирање на
изведувач) (име на изведувач): Му
кажува на системот да
репродуцира песни од одреден
изведувач. На пример, кажете
„Пушти изведувач <име на
изведувачот>“.
Play Album (Репродуцирање на
албум) (наслов на албумот): Му
кажува на системот да
репродуцира одреден албум.
Play Song (Репродуцирање на
песна) (име на песна): Му кажува
на системот да репродуцира
одредена песна.
Play Genre (Репродуцирање на
жанр) (име на жанрот): Му кажува
на системот да репродуцира песни
од одреден жанр.
Search artist … (Пребарување на
изведувач ...) (име на изведувач):
Му кажува на системот да прикаже
листа на сите песни од одреден
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изведувач. На пример, кажете
„Пребарај изведувач <име на
изведувачот>“.
Search composer … (Пребарување
на композитор ...) (име на
композитор): Му кажува на
системот да прикаже листа на сите
песни од одреден композитор. На
пример, кажете „Пребарај
композитор <име на
композиторот>.“.
Search album … (Пребарување на
албум ...) (име на албум): Му
кажува на системот да прикаже
листа на сите песни од одреден
албум. На пример, кажете
„Пребарај албум <име на
албумот>“.
Search genre … (Пребарување на
жанр ...) (име на жанр): Му кажува
на системот да прикаже листа на
сите песни од одреден жанр. На
пример, кажете „Пребарај жанр
<име на жанрот>.“.
Search folder … (Пребарување на
папка ...) (име на папка): Му кажува
на системот да прикаже листа на
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сите песни во одредена папка. На
пример, кажете „Пребарај папка
<име на папката>.“.
Search play list … (Пребарување на
список за репродуцирање ...) (име
на плејлиста): Му кажува на
системот да прикаже листа на сите
песни во одредена плејлиста. На
пример, кажете „Пребарај
плејлиста <име на плејлистата>.“.
Search audio book … (Пребарување
на аудио книга ...) (име на аудио
книга): Му кажува на системот да
прикаже листа на сите песни во
одредена аудио книга. На пример,
кажете „Пребарај аудио книга <име
на аудио книгата>“.
Search podcast … (Пребарување на
подкаст ...) (име на под-каст): Му
кажува на системот да прикаже
листа на сите песни во одреден
под-каст. На пример, кажете
„Пребарај под-каст <име на подкастот>.“.

Play More Like This...
(Репродуцирање на повеќе како
ова...): Му кажува на системот да
направи плејлиста од песни слични
на онаа што се репродуцира.
Команди за навигација (ако има во
опремата)
За да се активира препознавањето
говор за навигација:
1. Притиснете го q/w на воланот.
Се исклучува звукот на аудио
системот. Говорно
известување вели: „Кажете
команда“. Почекајте да се чуе
тон пред да почнете да
зборувате.
Ако нема тон, проверете дали е
пуштена гласноста.
Додека е активно
препознавањето говор,
системот го прикажува
симболот w во горниот десен
агол на екранот.
2. Јасно изговорете ја командата
„Навигација“.
3. Јасно изговорете една од
командите во делов.

Следниве команди важат само кога
ќе се изговори команда за
навигација.
(Select | Change) Country ((Избор на
| Промена на) Земја): Ја менува
изворната земја за да се внесе
одредиште од тој регион.
(Navigation | Destination)
(Навигација | Дестинација):
Овозможува да се каже адреса со
еден здив. Системот ќе ја
препознае адресата ако се каже
наеднаш или се каже центар на
град.
Directed Address (Насочена
адреса): Овозможува да се кажува
адреса чекор по чекор. Форматот е
земја, град, улица, па бројот.
Intersection (Крстосница):
Овозможува да се наведе
крстосница како одредиште.
Форматот е земја, град, улица, па
крстосницата.
Phone Book (Адресар): Кога со
системот е поврзан со телефон
што содржи информации за адреси
сочувани за контактите, адресата
поврзана со тој контакт може да

Препознавање на гласот
стане рута. Ако системот не може
да ја распознае адресата, се
прикажува грешка.
Home (Почеток): Му кажува на
системот да почне водење до
адресата сочувана како Мој дом.
(P O I | (Place | Point) of Interest) ((Т
О И | (Место | Точка) од интерес)):
Овозможува да се каже интересна
точка како одредиште. Запознајте
се со категориите и поткатегориите
на ИТ во системот притискајќи го
Destination (Одредиште) на
почетната страница или DEST на
таблата, па изберете Points of
(Точки од) Interest (Интерес).
Командите за ИТ долж рутата и
околу одредиштето ќе бидат
достапни ако е активно водењето
за рута.
Add Waypoint (Додавање точка на
патот): Овозможува додавање
поединечни точки на патот или на
одредиштето. Системот ќе праша
за избраниот начин на внесување
за да продолжи. На пример, кажете
„ИТ долж рутата“ или „Крстосница“.

Delete Waypoint (Бришење точка на
патот): Кога е активно водењето,
оваа команда овозможува
бришење поединечни точки на
патот или на одредиштето. Ако
водењето не е активно, системот
ќе укаже дека листата одредишта е
празна.
Where am I| [My] Current Location |
What is My Current Location (Каде
сум| [Моја] Моментална локација |
Која е мојата моментална
локација): Му кажува на системот
да ја даде моменталната положба
на возилото.
Help (Помош): Системот
репродуцира поспецифични
команди за помош поврзани со
навигацијата или подфункција на
навигацијата.
Cancel Guidance (Откажување на
водењето): Му кажува на системот
да го откаже водењето.
Внесување одредиште во друга
земја
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За да реагира препознавањето
говор на локална адреса, треба да
се постави соодветната земја во
системот за навигација.
Земјата може да се постави и со
говорни команди. Меѓутоа, земјата
ќе се врати на основната кога ќе се
извади клучот од возилото.
1. Притиснете го q/w на воланот.
2. Кажете „Навигација“.
3. Кажете „Смени земја“.
4. Кажете го името на земјата.
Команди за телефонот
(Call | Dial | Ring) ((Повикај | Бирај |
Ѕвони)) (телефонски број или
контакт): Му кажува на системот да
почне телефонски повик. На
пример, кажете „Бирај 1 248 123
4567“. За да повикате контакт од
именикот, кажете „Бирај“ или
„Повикај“, кажете ги името и
локацијата, па кажете „Бирај“.На
пример, кажете „Јави му се на
Јован дома“ или „Јави му се на
Јован на работа“. Ако бројот не се
препознае, ќе се повика првиот
број од листата.
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Препознавање на гласот

(Pair | Connect) [Device] ((Спари го |
Поврзи го) [Уредот]): Му кажува на
системот да почне да спојува уред.
Digit Dial (Бирање со бројки): Му
кажува на системот да бира
телефонски број бројка по бројка.
Откако ќе ги кажете бројките,
кажете „Бирај“.
Redial [Last Number] (Бирај го
повторно [Последниот број]): Му
кажува на системот да го бира
последниот повикан телефонски
број.
(Select |Change) (Device | Phone)
((Избери |Промени) (Уред |
Телефон)): Му кажува на системот
да префрли на друг поврзан уред.
Уредот треба да е избран од
екранот или со тркалцето
MENU/SEL.
Delete Device (Избриши уред): Му
кажува на системот да избрише
поврзан уред.
[Read] (Messages | Texts | S M S)
([Прочитај] (Пораки | Текстови | С М
С)): Му кажува на системот да
почне да ги чита текстуалните
пораки од поврзаниот уред.

Сите уреди не поддржуваат
текстуални пораки. Важи кога има
во опремата.
Поминување на говорот
Поминувањето на говорот
овозможува пристап до командите
за препознавање говор на
мобилниот телефон, на пр. Siri или
говорни команди. Видете во
упатството на произведувачот на
мобилниот за да дознаете дали
мобилниот ја поддржува оваа
функција.
За да го активирате системот за
препознавање говор, притиснете
го и држете го q/w на воланот
околу две секунди.
Команди за поставување
[Set] Verbose On ([Вклучи ја]
Претрупаноста со зборови), [Set]
Verbose Off ([Исклучи ја]
Претрупаноста со зборови): Му
кажува на системот да го вклучи
или исклучи говорното
известување.

[Set] Language …([Поставување на]
Јазик …): Му кажува на системот да
го постави јазикот.
List Device (Наведете го уредот во
списокот): Му кажува на системот
да наведе листа уреди што ќе се
користат.
Други команди
(Goodbye | Cheerio | Bye [Bye])
((Довидување | Догледање |
[Довидување])): Му кажува на
системот да заврши телефонски
повик или препознавање говор.
Cancel (Oткажување): Му кажува на
системот да откаже дејство.
([Go] Back | Return | Previous)
(([Оди] Назад | Врати се |
Претходно)): Му кажува на
системот да се врати на претходен
изборник.
Main Menu (Главен изборник): Му
кажува на системот да оди на
главниот изборник.
(Yes | Right | OK | Yeah | Yep |
Correct) ((Да | Точно | OK | Да | Да |
Точно)): Тие може да се употребат
за да се каже „Да“.

Препознавање на гласот
(No | Incorrect | Wrong | Nope) ((Не |
Неточно | Погрешно | Не)): Тие
може да се употребат за да се каже
„Не“.
Next Page | (Page | Scroll) Down
(Следна страница | (Страница |
Скролување) надолу): Му кажува
на системот да листа напред една
страница во листа.
Previous Page | (Page | Scroll) Up
(Претходна страница | (Страница |
Скролување) нагоре): Му кажува на
системот да листа назад една
страница во листа.

Помош за препознавање глас

За да чуете помош, јасно кажете
некоја од командите за помош.
Help (Помош): Системот
репродуцира поспецифични
команди за помош (како радио,
поставки) од коишто корисникот
може да бира.
Radio (Радио): Користете ја оваа
команда да научите како да
изберете фреквентно подрачје (AM

или FM) и како да менувате радио
станици со кажување на бројката
на фреквенцијата.
[My] Media ([Мој] медиум):
Користете ја оваа команда за да
научите како да пуштате одредени
песни, изведувачи, албуми, уреди
поврзани преку портата USB или
да менувате извори.
Phone (Телефон): Користете ја
оваа команда за да научите како да
бирате, да поврзете или да
избришете уред.
Settings (Поставки): Користете ја
оваа команда за да научите како да
ги вклучувате или исклучувате
говорните команди или да го
поставувате јазикот.
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Телефон

Телефон

Bluetooth®
Преглед

Bluetooth® ................................. 202
Ракување .................................. 206
Текстуални пораки ................... 209
Телефон без раце .................... 212

Ако има Bluetooth, системот може
да работи со многу мобилни
телефони и уреди, што
овозможува:
■ Упатување и примање повици
без раце.
■ Делење на адресарот или
списокот контакти на мобилниот
со возилото. Именикот ќе се
прикажува само кога е поврзан
тој телефон.
■ Упатување повици со
препознавањето говор.
Системот може да се користи кога
е на ON/RUN, ACC/ACCESSORY
или во Задржано напојување за
додатоците (RAP). Опсегот на
системот Bluetooth може да биде
до 9,1 метри (30 стапки).
Радиото може да се поврзе со
повеќето телефони што имаат
Bluetooth. Достапните одлики и
функции може да зависат од
уредот.

На екранот за моменталниот
телефонски повик може да се
прикаже сликата на контактот од
листата контакти на телефонот. Не
се сите телефони компатибилни со
оваа функција.

Контроли за Bluetooth

Користете ги копчињата на
инфозабавниот систем и на
воланот за да ракувате со
системот Bluetooth.

Контроли на воланот
q/w (притисни за зборување):
Притиснете за да одговарате на
дојдовни повици и за да почнете
препознавање говор.
x/n (искл. звук / заврши повик):
Притиснете за завршување повик,
одбивање дојдовен повик или
откажување на препознавањето
говор.
+ X - (гласност): Притиснете + или за да ја зголемите или намалите
гласноста.

Телефон
Контроли на инфозабавниот
систем
За информации како да се движите
низ системот на изборниците со
контролите на инфозабавата,
видете го прегледот на
контролните елементи 3 137.
y/@ (телефон / искл. звук):
Притиснете за да влезете во
главниот изборник за телефонот.
Препознавање на гласот
Системот за препознавање говор
користи команди за контрола на
системот и бирање телефонски
броеви.
Кога се користи препознавањето
говор:
■ Системот може да не препознае
говорните команди ако има многу
бучава во заден план.
■ Се огласува тон да укаже дека
системот е подготвен за говорна
команда. Почекајте го тонот, па
потоа зборувајте.
■ Зборувајте разбирливо со мирен
и природен глас.

Препознавање говор 3 195

Аудио систем

Звукот доаѓа од предните звучници
на аудио системот на возилото и е
погласен од аудио системот.
Користете го тркалцето m за време
на повик за да ја смените
гласноста. Прилагодената
гласност останува во меморијата
за подоцнежните повици. Системот
одржува минимално ниво на
гласноста.
Препознавање говор 3 195
Звук Bluetooth
Музика Bluetooth 3 163

Поврзување со
инфозабавните контроли

За да се користи, прво треба да се
спои мобилен телефон што има
Bluetooth, а потоа да се поврзе со
возилото. Видете го корисничкиот
прирачник на производителот на
мобилниот телефон за функциите
Bluetooth пред да го споите
мобилниот телефон.
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Информации за спојувањето
■ Телефон што има Bluetooth и
уред за репродукција на звук
може да се спојат со системот
истовремено.
■ Со системот Bluetooth може да се
спојат до пет уреди.
■ Не е можно спојување кога
возилото се движи.
■ Спојувањето треба да се изврши
само еднаш, освен ако
информациите за спојувањето
на мобилниот телефон не се
сменат или мобилниот телефон
се избрише од системот.
■ Само еден споен мобилен
телефон може да биде поврзан
со системот Bluetooth во даден
момент.
■ Ако во опсегот на системот се
повеќе споени мобилни
телефони, радиото ќе се поврзе
со првиот телефон на листата
или со телефонот што претходно
бил поврзан.
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Телефон

Спојување телефон / уред
1. Притиснете го копчето
CONFIG или y/@.
2. Изберете го Phone Settings
(Поставки на телефонот).
3. Изберете го Pair Device (Phone)
(Спарување на уредот
(Телефон)). Радиото прикажува
Please search for Bluetooth
devices on your phone, select
your vehicle, confirm, or enter the
pin number provided on the
screen. (Барајте уреди Bluetooth
на вашиот телефон, изберете
го вашето возило, потврдете,
или внесете го бројот на пинот
даден на екранот.): Ако уредот
поддржува четирицифрен
личен број за идентификација
(PIN), ќе се прикаже. PIN-от се
користи во чекор 5.
4. Почнете го спојувањето на
мобилниот телефон што треба
да се спои со возилото. Видете
во корисничкиот прирачник на
производителот на мобилниот
телефон.

5. Најдете го и изберете го уредот
што има име според типот и
моделот на возилото на
листата на мобилниот телефон.
Следете ги упатствата на
мобилниот телефон за да го
внесете PIN-от даден во чекор
4 или за да потврдите дека
шестцифрената шифра се
поклопува. Системот го
препознава новоповрзаниот
телефон откако ќе заврши
спојувањето.
6. Ако телефонот побара да се
прифати поврзување или да се
дозволи преземање на
именикот, изберете always
accept (прифаќај секогаш) и
allow (дозволи). Именикот може
да не биде достапен ако не се
прифати. Некои телефони ќе го
стават барањето за
поврзување или за именикот во
паѓачка лента со задачи на
горниот дел на екранот.
Повлечете ја лентата со задачи

и побарајте го барањето за
поврзување/именик и
прифатете го.
7. Повторете за спојување други
телефони.
Листање на сите споени и
поврзани телефони / уреди
1. Притиснете го копчето
CONFIG.
2. Изберете го Phone Settings
(Поставки на телефонот).
3. Изберете го Device list (Список
на уредите).
Бришење споен телефон / уред
1. Притиснете го копчето
CONFIG.
2. Изберете го Phone Settings
(Поставки на телефонот).
3. Изберете го Device list (Список
на уредите).
4. Изберете го телефонот за
бришење и следете ги
екранските упатства.

Телефон
Поврзување со друг телефон
За да се поврзете со друг телефон,
новиот телефон мора да е во
возилото и да е достапен за
поврзување со системот Bluetooth
пред да почне процесот.
1. Притиснете го копчето
CONFIG.
2. Изберете го Phone Settings
(Поставки на телефонот).
3. Изберете го Device list (Список
на уредите).
4. Изберете го новиот телефон за
поврзување и следете ги
екранските упатства.

Спојување со
препознавањето говор

За да се користи, прво треба да се
спои мобилен телефон што има
Bluetooth, а потоа да се поврзе со
возилото. Видете во корисничкиот
прирачник на производителот на
мобилниот телефон за функциите
Bluetooth пред да го споите.

Спојување телефон
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“ по
што следи тон.
2. Кажете „Спој“, системот
одговара со „Пребарајте за
уреди Bluetooth на телефонот.
Потврдете или внесете број“.
3. Почнете го спојувањето на
телефонот што треба да се
спои.
4. Најдете го и изберете го уредот
што има име според типот и
моделот на возилото на
листата на мобилниот телефон.
Следете ги упатствата на
мобилниот телефон за да го
внесете PIN-от или за да
потврдите дека
шестцифрената шифра се
поклопува. Системот реагира
со „Успешно споено“.
5. Повторете ги чекорите од 1 до 4
за спојување други телефони.
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Листање на сите споени и
поврзани телефони
Системот може да ги излиста сите
мобилни телефони споени со него.
Ако споен мобилен телефон е и
поврзан со возилото, системот
реагира со „поврзан е“ по името на
тој телефон.
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“ по
што следи тон.
2. Кажете „Листа на уреди“.
Бришење споен телефон
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“ по
што следи тон.
2. Кажете „Листа на уреди“.
3. Кажете „Избриши уред“.
4. Системот реагира со: „За да
избришете уред, допрете го
неговото име на екранот.
“ Изберете го уредот за
бришење на екранот и тој ќе се
отстрани.
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Телефон

За да ја откажете командата,
притиснете x/n на воланот или
притиснете го копчето BACK на
таблата на радиото.
Поврзување друг телефон или
уред
За да се поврзе со друг мобилен
телефон, системот го бара
следниот мобилен телефон.
Зависно од мобилниот телефон
што треба да се поврзе, оваа
команда може ќе треба да се
повтори.
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“ по
што следи тон.
2. Кажете „Смени телефон“.
◆ За да изберете уред,
притиснете го името на
екранот.
◆ Ако не се најде друг телефон,
останува поврзан првичниот
телефон.

Ракување
Упатување повик со
користење на именикот и
контролите на инфозабавата

За мобилните телефони што ја
поддржуваат функцијата на
именикот, системот Bluetooth може
да ги користи контактите зачувани
во мобилниот за да упатува
повици. Видете во сопственичкиот
прирачник на производителот на
мобилниот телефон или
контактирајте со операторот за да
дознаете дали е поддржана оваа
функција.
Кога мобилен телефон ја
поддржува функцијата за именик,
изборниците за именикот и листите
на повици се достапни автоматски.
Изборникот за именикот
овозможува пристап до именикот
зачуван во мобилниот за да се
упати повик.
Изборникот за листи на повици
овозможува да пристапите до
телефонските броеви од
изборниците со дојдовни, појдовни

и пропуштени повици на
мобилниот телефон за да упатите
повик.
Радиото ќе ги прикаже првите 1000
контакти и телефонските броеви за
секој од нив вклучувајќи ги
домашниот, службениот,
мобилниот и други броеви.
За да упатите повик со изборникот
за именикот:
1. Притиснете y/@ еднаш на
радиото или екранското копче
Phone (Телефон).
2. Изберете го Phone Book
(Адресар).
3. Изберете ја групата букви на
записот во именикот за да
листате низ таа листа имиња/
броеви.
4. Изберете име.
5. Изберете го бројот за
повикување.

Телефон
За да упатите повик со изборникот
за листи повици:
1. Притиснете y/@ еднаш на
радиото или екранското копче
Phone (Телефон).
2. Изберете ги листите повици.
3. Изберете листа дојдовни,
појдовни или пропуштени
повици.
4. Изберете го името или бројот за
повикување.

Упатување повик со
инфозабавните контроли

За да упатите повик:
1. Притиснете y/@ еднаш на
радиото или екранското копче
Phone (Телефон).
2. Притиснете Enter Number
(Внеси број).
3. Внесете го телефонскиот број.
4. Изберете OK (Во ред) за да
почнете да го бирате бројот.
5. Изберете Call (Повикај) за да го
упатите повикот.

За да упатите повик со
препознавањето говор 3 195

Прифаќање или одбивање
повик

Кога ќе се прими дојдовен повик,
инфозабавниот систем се стишува
и во возилото се слуша тон за
ѕвонење.

Со контролите за Инфозабавата
Свртете го копчето MENU/SEL на
Answer (Одговори) или Decline
(Одбиј) и притиснете го копчето
MENU/SEL или притиснете Accept
(Прифати) или Decline (Одбиј) на
екранот.
Со контролите на воланот
Притиснете го q/w за да
одговорите или x/n за да го
одбиете повикот.

Повик на чекање со
инфозабавните контроли

Повикот на чекање мора да е
поддржан на телефонот Bluetooth
и овозможен од мобилниот
оператор.
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Префрлување меѓу повици (само
за повици на чекање)
За да префрлувате меѓу повици,
свртете го и притиснете го
тркалцето MENU/SEL и изберете
Switch calls (Префрлување меѓу
повиците) или изберете Switch calls
(Префрлување меѓу повиците) на
екранот.

Повик на чекање со
контролите на воланот

Повикот на чекање мора да е
поддржан на мобилниот телефон и
овозможен од мобилниот
оператор.
■ Притиснете q/w за да
одговорите на дојдовен повик
кога е активен друг повик.
Првичниот повик се става на
чекање.
■ Притиснете го q/w повторно за
да се вратите на првичниот
повик.

208

Телефон

■ За да одбиете одговарање на
дојдовниот повик, притиснете
Decline (Одбиј) на екранот или не
правете ништо.
■ Притиснете x/n за да го
прекинете моменталниот повик и
да се префрлите на повикот на
чекање.

Конференциски повици со
инфозабавните контроли

Конференциските повици и
тристраното повикување треба да
се поддржани на телефонот
Bluetooth и овозможени од
мобилниот оператор. Оваа
функција е поддржана само кога
возилото не се движи.
За да почнете конференција
додека сте во повик:
1. Свртете го и притиснете го
тркалцето MENU/SEL и
изберете Enter Number (Внеси
број).
2. Внесете го телефонскиот број и
изберете OK (Во ред).

3. Откако ќе се упати повикот,
свртете го тркалцето
MENU/SEL и изберете Merge
calls (Спојување на повици).
4. За да додадете уште учесници
во конференцијата, повторете
ги чекорите од 1 до 3. Бројот на
учесници што може да се
додадат е ограничен од Вашиот
мобилен оператор.

Завршување повик
Со контролите за Инфозабавата
Свртете го и притиснете го
тркалцето MENU/SEL и изберете
Hang up (Затворање на
телефонот) или притиснете Hang
up (Затворање на телефонот) на
екранот.
Со контролите на воланот
Притиснете x / n.

Исклучување звук на повик

За време на повик, сите звуци од
внатрешноста на возилото може да
се исклучат така што лицето од
другата страна не може да ги чуе.

Со контролите за Инфозабавата
Свртете го и притиснете го
тркалцето MENU/SEL и изберете
Mute call (Стишување на повикот).
Притиснете повторно за да го
откажете исклучувањето звук.

Пренесување повик

Звукот може да се пренесе меѓу
системот Bluetooth и мобилниот
телефон.
Мобилниот телефон треба да е
споен и поврзан со системот
Bluetooth пред да може да се
пренесе повик.
За да пренесете звук од системот
Bluetooth на мобилен телефон
За време на повик со аудиото во
возилото, притиснете го копчето
Transfer call (Пренесување на
повикот) на екранот или
притиснете го и држете го копчето
q/w на воланот.
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За да пренесете звук на системот
Bluetooth од мобилен телефон
Користете ја функцијата за пренос
на звук на мобилниот телефон.
Видете во сопственичкиот
прирачник на производителот на
мобилниот телефон за повеќе
информации. Притиснете го
копчето Transfer call (Пренесување
на повикот) на екранот или
притиснете го и држете го копчето
q/w на воланот.

Мултифреквентни двојни
тонови (DMTF)

Системот Bluetooth во возилото
може да праќа бројки за време на
повик. Тоа се користи кога се
повикува телефонски систем со
изборници.

Со контролите за Инфозабавата
■ Свртете го и притиснете го
тркалцето MENU/SEL и изберете
Enter Number (Внеси број). Потоа
внесете го телефонскиот број.
■ Изберете Enter Number (Внеси
број) на екранот и изберете ги
бројките, па притиснете OK (Во
ред).
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Текстуални пораки
Кај возилата опремени со
Bluetooth, системот може да
прикажува текстуални пораки, да
репродуцира пораки преку аудио
системот и да праќа готови пораки.
Сите телефони не ги поддржуваат
сите функции и немаат Bluetooth.
Радиото поддржува само прием на
текстуални пораки SMS. Може ќе
треба да се прифати некое барање
на телефонот или да се сменат
некои поставки на телефонот за да
се овозможи функционирање на
размената на тексуални пораки.
Видете во корисничкиот прирачник
на производителот на мобилниот
телефон. Функцијата за текстуални
пораки може да се иницира и со
препознавањето глас.
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Користење на размената на
текстуални пораки

1. Притиснете го копчето
Messages (Пораки) на
почетната страница или
изберете текстуални пораки од
главниот екран на телефонот.
Додека не се примат сите
текстуални пораки, иконата на
почетната страница ќе остане
сива и опцијата за главниот
екран на телефонот ќе биде
отстранета.
Оваа функција ќе се исклучи
ако поврзаниот уред Bluetooth

не поддржува размена на
текстуални пораки SMS.

2. Кога ќе се примат сите пораки,
ќе се прикаже сандачето за
текстуални пораки. Изберете
порака за да ја видите.
Гледањето пораки е достапно
само кога возилото не се движи.

3. Прегледајте ја пораката или
изберете Listen (Слушај) за да
ја чуете пораката преку
говорното известување.
Екранот за преглед на пораки е
заклучен додека возилото се
движи.
■ Изберете Call (Повикај) за да го
повикате контактот или бројот
поврзан со текстот. Не
дозволуваат сите телефони
повикување на испраќачот на
пораката и тогаш не може да се
избере Call (Повикај).

Телефон
■ Изберете Reply (Одговор) за да
одговорите на текстуална порака
што била примена како дојдовна
порака. Не дозволуваат сите
телефони испраќање пораки.

■ Изберете Send (Праќање) за да
ја пратите таа порака.
■ Изберете Back (Назад) за да
откажете и да се вратите на
претходниот екран.

Дојдовни текстуални пораки
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■ Изберете Reply (Одговор) за да
одговорите на пораката со
готова порака.
■ Изберете Call (Повикај) за да го
повикате контактот или бројот
поврзан со текстот.
■ Изберете Dismiss (Отфрли) за да
го затворите екранот на
појавното известување.

Поставки за размената на
текстуални пораки
■ Изберете ја саканата порака од
приказот на готови пораки и
испратете ја како порака за
одговор.

Се прикажува појавен екран кога
има дојдовен текст. Појавниот
екран ќе остане на екранот додека
не се избере Dismiss (Отфрли).
■ Изберете Listen (Слушај) за да ја
чуете пораката преку говорното
известување.
■ Изберете View (Преглед) за да ја
видите пораката. Гледањето не е
достапно додека возилото се
движи.

Поставките за размена на
текстуални пораки се достапни од
сандачето за текстуални пораки.
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Телефон без раце
Користење на
препознавањето глас
Bluetooth

■ Изберете Manage Predefined
Messages (Управување со
однапред дефинираните
пораки) за да направите
кориснички определени пораки
што можат да се користат
подоцна за одговарање на
текстуални пораки.
■ Изберете Text Alerts (Текстуални
известувања) за да го изберете
однесувањето на известувањата
за дојдовните текстуални пораки:
◆ Текстуално известување со
тон
◆ Само тон
◆ Искл.

За да го користите
препознавањето глас, притиснете
го копчето q/w на воланот.
Користете ги командите подолу за
разните говорни функции. За
дополнителни информации,
кажете „Help“ (Помош) додека сте
во изборникот за препознавање на
гласот.
Упатување повик
Повици може да се упатуваат со
следниве команди.
Dial (Вртење број) или Call
(Повикај): Овие команди може да
се користат наизменично за
бирање телефонски број.
Digit Dial (Бирање со бројки): Оваа
команда овозможува да се бира
телефонски број со внесување на
бројките една по една.

Redial [Last Number] (Бирај го
повторно [Последниот број]): Оваа
команда го бира последниот број
употребен на мобилниот телефон.
Користење на командата за
бирање или повикување
За да повикате број:
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“ по
што следи тон.
2. Кажете „Бирај“ или „Повикај“.
3. Кажете го целиот број без
паузи, а потоа „Бирај“.
Кога ќе се поврзете, повиканото
лице ќе се слуша преку звучниците.
За да повикувате си именска
ознака:
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“, по
што следи тон.
2. Кажете „Бирај“ или „Повикакј“, а
потоа кажете ја именската
ознака. На пример, „Јави му се
на Јован на работа“.
Кога ќе се поврзете, повиканото
лице ќе се слуша преку звучниците.
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Користење на командата за
бирање бројки
Овозможува да се бира
телефонски број со внесување на
бројките една по една.
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“ по
што следи тон.
2. Кажете „Бирање бројки“.
3. Кажувајте ја секоја бројка, една
по една, за да се бира. По
внесувањето на секоја од
бројките, системот ја повторува
бројката што ја чул, по што
следи тон. Откако ќе се внесе
последната бројка, кажете
„Бирај“.
Ако се повтори несакана бројка,
кажете „Избриши“ за да ја
избришете последната бројка.
Кога ќе се поврзете, повиканото
лице ќе се слуша преку звучниците.

Користење на командата за
повторно бирање
1. Притиснете q/w. Системот
одговара „Кажете команда“, по
што следи тон.
2. По тонот, кажете „Бирај
повторно“. Системот го бира
повторно последниот број
повикан од поврзаниот
мобилен телефон.
Кога ќе се поврзете, повиканото
лице ќе се слуша преку звучниците.

Чистење на системот

Ако информациите не се избришат
од системот Bluetooth на возилото,
ќе се задржат. Тоа ги вклучува
информациите за поврзување
телефони.
Бришење поврзан телефон / уред
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