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Wprowadzenie
Informacje zawarte w niniejszym
podręczniku stanowią uzupełnienie
podręcznika użytkownika.
W niniejszym podręczniku opisano
elementy, w które może, lecz nie musi
być wyposażony dany pojazd,
ponieważ należą one do
wyposażenia opcjonalnego lub
zostały objęte zmianami
wprowadzonymi po wydrukowaniu
niniejszego podręcznika. W celu
sprawdzenia, czy poszczególne
elementy są dostępne w pojeździe,
należy zapoznać się z dokumentacją
zakupu.
Niektóre opisy, włączając w to
ilustracje ekranów oraz funkcje menu,
mogą nie odnosić się do używanego
pojazdu ze względu na występowanie
różnych wariantów, wersji
dostępnych w wybranych krajach,
wyposażenia specjalnego oraz
akcesoriów. Niniejszy podręcznik
dotyczy wersji z kierownicą po lewej

stronie. Wskazówki i procedury
dotyczące wersji z kierownicą po
prawej stronie są bardzo podobne.
Niniejszy podręcznik należy
przechowywać w pojeździe razem z
podręcznikiem użytkownika tak, aby
był dostępny w razie potrzeby. Po
sprzedaży pojazdu należy
pozostawić w nim ten podręcznik.

Zabezpieczenie przed
kradzieżą
Funkcja zabezpieczenia przed
kradzieżą działa na zasadzie
zaprogramowania części numeru
identyfikacyjnego pojazdu (VIN) w
systemie audio-nawigacyjnym.
System audio-nawigacyjny nie
będzie działał w przypadku kradzieży
lub po przeniesieniu do innego
pojazdu.
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Przegląd elementów
sterujących
Przegląd elementów
sterujących (z nawigacją)
Więcej informacji można znaleźć w
punkcie „Przyciski systemu
nawigacyjnego” w „Korzystanie z
systemu nawigacyjnego” 3 59.
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Przegląd elementów sterujących
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1. RADIO BAND (AM lub FM) ... 24
2. FAV (Ulubione) ..................... 24

Nacisnąć, aby wyświetlić
bieżący numer strony nad
przyciskami
programowanymi. Na
programowanych
przyciskach dotykowych
znajdujących się na dole
ekranu wyświetlane są
zapamiętane stacje. 

3. HDD/DVD/AUX (Źródło) ........ 24

Nacisnąć, aby zmienić
źródło dźwięku, np. radio
AM-FM, odtwarzacz CD/
DVD, USB lub AUX.

4. TUNE/MENU ......................... 24

obrócić, aby zaznaczyć
funkcję. Nacisnąć, aby
włączyć zaznaczoną funkcję. 

Obrócić, aby ręcznie
wybrać stację radiową.

5. 9BACK ................................. 59

nacisnąć, aby powrócić do
poprzedniego ekranu w menu. 

Jeśli wyświetlona jest
strona dostępna
bezpośrednio po
naciśnięciu przycisku na
panelu sterującym,
nacisnąć 9 BACK, aby
przejść do poprzedniego menu.

6. TONE .................................... 21

Nacisnąć, aby wyświetlić
ekran menu dźwięku w
celu wyregulowania tonów
niskich, średnich i wysokich. 

7. CONFIG (Konfiguruj) ............ 82

Nacisnąć, aby ustawić
funkcje radioodtwarzacza,
wyświetlacza, telefonu,
pojazdu oraz czas.

8. R (Wysuń) ............................ 34

Nacisnąć, aby wysunąć
płytę z odtwarzacza CD 

9. AS 1–2 (Automatyczne
zapisywanie) ......................... 24

Strony z automatycznie
zapisanymi stacjami

10. RPT (Powtórz) ...................... 59

Nacisnąć, aby powtórzyć
ostatni komunikat
prowadzenia głosowego.

11. NAV (Nawigacja) ................... 59

Nacisnąć, aby wyświetlić
ekran mapy nawigacyjnej
lub przełączyć między
widokiem dzielonego
ekranu mapa/system
audio a pełnoekranowym
widokiem mapy.

12. ]SEEK lub
SEEK[ (Szukaj w dół/
Szukaj w górę) ...................... 24

Nacisnąć, aby wyszukać
poprzedni/następny utwór.



8 Wprowadzenie

Nacisnąć i przytrzymać,
aby szybko przewinąć
utwór do tyłu/do przodu.
Zwolnić przycisk, aby
powrócić do normalnej
szybkości odtwarzania. 

Podczas odbioru pasma
AM lub FM nacisnąć, aby
wyszukać poprzednią/
następną stację o silnym
sygnale. ................................. 24

13. DEST (Cel podróży) .............. 59

Nacisnąć, aby
zaplanować trasę. Jeśli
prowadzenie po trasie jest
włączone, nacisnąć w celu
przejścia do menu Trasa.

14. INFO (Informacje) ................. 59
15. VOL/m (Głośność/

Zasilanie) .............................. 24

Nacisnąć, aby włączyć lub
wyłączyć system audio-
nawigacyjny.

Obrócić, aby wyregulować
głośność.

16. r (Odtwórz/Pauza) .......... 34

Nacisnąć, aby rozpocząć,
wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie. 

17. oREC .................................... 45

Nacisnąć, aby nagrać
utwór lub wszystkie utwory
na twardym dysku.

18. DEL (Usuń) ........................... 45

Nacisnąć, aby usunąć
utwór lub listę z twardego dysku.

19. TP (Program informacji
drogowych) .......................... 59

Nacisnąć, aby włączyć
program informacji drogowych.

20. :(Telefon/Wycisz) ........... 96

Bluetooth

Przegląd elementów
sterujących (bez nawigacji)
Przegląd systemu audio-
nawigacyjnego
System audio-nawigacyjny w
pojeździe obsługuje się za pomocą
pokrętła TUNE/MENU, przycisków
programowanych i innych przycisków
na panelu sterującym.
Pokrętło TUNE/MENU można
obracać i przyciskać w celu
wykonania funkcji zaznaczonej na
ekranie.
Przyciski programowane można
naciskać w celu wybrania
odpowiedniej funkcji przycisku
ekranowego pokazanej na
wyświetlaczu.
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1. ; (Strona główna) ................ 12
2. SOURCE ............................... 24

Nacisnąć, aby zmienić
źródło dźwięku, np. radio
AM-FM, odtwarzacz CD
lub AUX.

3. ( (Telefon) ........................... 96

Bluetooth
4. TUNE/MENU ......................... 24

obrócić, aby zaznaczyć
funkcję. Nacisnąć, aby
włączyć zaznaczoną funkcję. 

Obrócić, aby ręcznie
wybrać stację radiową.

5. 9BACK ................................. 59

nacisnąć, aby powrócić do
poprzedniego ekranu w menu. 

Jeśli wyświetlona jest
strona dostępna
bezpośrednio po
naciśnięciu przycisku na
panelu sterującym,
nacisnąć 9 BACK, aby
przejść do poprzedniego menu.

6. TONE .................................... 21

Nacisnąć, aby wyświetlić
ekran menu dźwięku w
celu wyregulowania tonów
niskich, średnich i wysokich. 

7. CONFIG (Konfiguruj): ........... 82

Nacisnąć, aby ustawić
funkcje radioodtwarzacza,
wyświetlacza, telefonu,
pojazdu oraz czas.

8. R (Wysuń) ............................ 34

Nacisnąć, aby wysunąć
płytę z odtwarzacza CD 

9. ]SEEK (Szukaj w dół) ......... 34

Nacisnąć, aby wyszukać
poprzedni utwór.

Nacisnąć i przytrzymać,
aby szybko przewinąć
utwór do tyłu. Zwolnić
przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości
odtwarzania. 

Podczas odbioru pasma
AM lub FM nacisnąć, aby
wyszukać poprzednią
stację o silnym sygnale. ........ 24

10. FAV (Strony ulubionych
1-6): ....................................... 24

Nacisnąć, aby wyświetlić
bieżący numer strony nad
przyciskami
programowanymi. Na
programowanych
przyciskach dotykowych
znajdujących się na dole
ekranu wyświetlane są
zapamiętane stacje. 

11. AS 1–2 .................................. 24

Strony z automatycznie
zapisanymi stacjami
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12. INFO (Informacje) ................. 24

Nacisnąć, aby wybrać
kolejne elementy na
ekranie z informacjami audio.

13. VOL/m (Głośność/
Zasilanie) .............................. 24

Nacisnąć, aby włączyć lub
wyłączyć system audio-
nawigacyjny.

Obrócić, aby wyregulować
głośność.

14. r (Odtwórz/Pauza) .......... 34

Nacisnąć, aby rozpocząć,
wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie. 

15. TP (Program informacji
drogowych) .......................... 59

Nacisnąć, aby włączyć
program informacji drogowych.

16. : (Wycisz) ............................. 12
17. SEEK[ (Szukaj w górę) ....... 34

Nacisnąć, aby wyszukać
następny utwór.

Nacisnąć i przytrzymać,
aby szybko przewinąć
utwór do przodu. Zwolnić
przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości
odtwarzania. 

Podczas odbioru pasma
AM lub FM nacisnąć, aby
wyszukać następną stację
o silnym sygnale. .................. 24

Elementy sterujące na kole
kierownicy

W pojazdach wyposażonych w
kierownicę z elementami sterującymi
systemu audio, niektóre parametry
systemu audio można regulować, nie
odrywając rąk od kierownicy.
3 (Naciśnij, aby rozmawiać): w
pojazdach wyposażonych w system
Bluetooth lub system nawigacyjny
nacisnąć, aby rozpocząć korzystanie
z tych systemów. Bluetooth 3 96.
4 (Zakończ połączenie /wycisz):
nacisnąć, aby wyciszyć tylko głośniki
pojazdu. Nacisnąć ponownie w celu



12 Wprowadzenie

włączenia dźwięku. W pojazdach z
systemem Bluetooth nacisnąć w celu
odrzucenia połączenia
przychodzącego lub zakończenia
bieżącego połączenia.
d SRCc (Pokrętło): nacisnąć d lub c,
aby wybrać pasmo radiowe lub źródło
sygnału audio.
Obrócić d lub c, aby wybrać następną
lub poprzednią ulubioną stację
radiową, utwór z płyty CD, utwór/
rozdział z płyty DVD lub utwór MP3.
Nacisnąć SRC w celu przełączenia
źródła z radioodbiornika na
odtwarzacz CD lub DVD bądź
odwrotnie.
+ X − (Głośność): nacisnąć + w celu
zwiększenia głośności. Nacisnąć - w
celu zmniejszenia głośności.

Obsługa
Przegląd (z nawigacją)
Dokładnie przeczytać niniejszy
podręcznik w celu zapoznania się z
działaniem systemu nawigacji.

System nawigacji obejmuje funkcje
nawigacyjne i funkcje audio.

9 Ostrzeżenie

Stosowanie systemu
nawigacyjnego nie zwalnia
kierowcy z odpowiedzialności
prawidłowego, czujnego
zachowania, jako uczestnika
ruchu drogowego. Należy zawsze
postępować zgodnie ze
stosownymi przepisami ruchu
drogowego.
Wartości (np. adresy) można
wprowadzać wyłącznie podczas
postoju pojazdu.
Jeśli instrukcje systemu
nawigacyjne są sprzeczne z
przepisami ruchu drogowego,
zawsze mają zastosowanie
przepisy.

Istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa jazdy ma ciągła
obserwacja drogi przez kierowcę i
skupienie się na kierowaniu
pojazdem. System nawigacji
wyposażony jest w możliwość

wyłączenia niektórych funkcji
podczas jazdy, aby pomóc kierowcy
w przestrzeganiu powyższych
zaleceń. Gdy pojazd jest w ruchu,
funkcje zaznaczone kolorem szarym
są nieaktywne.
Wszystkie funkcje są dostępne, gdy
pojazd jest zaparkowany. Przed
podjęciem jazdy należy:
■ Zapoznać się z działaniem systemu

nawigacji, przyciskami na panelu
sterowania oraz ekranowymi
przyciskami dotykowymi.

■ Ustawić system audio przez
zaprogramowanie ulubionych
stacji, wyregulowanie barwy
dźwięku i głośników.

■ Skonfigurować funkcje
nawigacyjne, takie jak
wprowadzenie adresu i
zaprogramowanie celu podróży.

■ Wcześniejsze zaprogramowanie
numerów telefonów tak, aby można
było je wybierać przez naciśnięcie
jednego przycisku lub za pomocą
jednego polecenia głosowego w
przypadku systemów nawigacji z
opcją obsługi telefonu.
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9 Ostrzeżenie

Należy zawsze korzystać z
systemu audio-nawigacyjnego w
sposób umożliwiający bezpieczne
prowadzenie pojazdu. W razie
wątpliwości zatrzymać pojazd i
obsługiwać system podczas
postoju.

System nawigacji służy do:
■ Planowania trasy.
■ Wybrać cel podróży, korzystając z

różnych sposobów i wyborów.
■ Postępować zgodnie z wytycznymi

na trasie i prowadzeniem po trasie
ze wskazówkami głosowymi tylko
wtedy, gdy pozwalają na to
przepisy ruchu drogowego i
warunki.

■ Odbierać komunikaty RDS.

9 Ostrzeżenie

W przypadku niektórych lokalizacji
ślepe uliczki i inne obszary (np.
strefy zakazu ruchu pojazdów), na

które nie wolno wjechać, nie są
oznaczone na mapie. W takiej
sytuacji system audio-
nawigacyjny emituje ostrzeżenie,
które należy zaakceptować.
Należy zwracać uwagę również na
drogi jednokierunkowe oraz drogi
i obszary, na które nie wolno
wjeżdżać.

Zawsze zachować czujność i
przestrzegać przepisów ruchu
drogowego, bez względu na
wskazówki podawane przez system
nawigacyjny. System nawigacyjny
wykorzystuje informacje na mapie
drogowej, które nie obejmują
wszystkich ograniczeń ruchu
drogowego ani najnowszych zmian
dróg, więc może zalecać
skorzystanie z drogi aktualnie
zamkniętej w celu remontu lub
zabroniony przez znaki drogowe
skręt na skrzyżowaniu. Zawsze
należy ocenić, czy w aktualnej
sytuacji wskazówki podawane przez
system są bezpieczne i zgodne z
przepisami.

Gdy system nawigacyjny jest
włączony, na ekranie pojawiają się
informacje, które należy przeczytać i
potwierdzić przed uzyskaniem
dostępu do niektórych funkcji
nawigacyjnych.
Po potwierdzeniu informacji
początkowych dostępne są funkcje
NAV (Nawigacja) i DEST (Cel
podróży). W tym momencie można
wprowadzać i usuwać informacje
oraz przejść do innych funkcji.
Prosimy zapoznać się z instrukcjami
zamieszczonymi w dalszej części
niniejszego rozdziału.
Po każdych 50 uruchomieniach
pojazdu i włączeniach systemu
nawigacyjnego pojawia się ekran
Uwaga!. Po przeczytaniu
ostrzeżenia, wybrać OK, aby
załadować informacje z płyty DVD
zawierającej dane kartograficzne. W
razie niewybrania OK dostępne są
wszystkie przyciski sterujące z
wyjątkiem NAV (Nawigacja) i DEST
(Cel podróży).
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Po rozpoczęciu korzystania z
systemu ustawić preferencje lub
usunąć informacje z systemu
nawigacyjnego, korzystając z
różnych opcji.

Menu NAV (nawigacji)
Użyć ekranu menu nawigacji, aby
przejść do ustawień systemu
nawigacyjnego 3 59.

■ Nacisnąć przycisk NAV, aby
wyświetlić ekran mapy
nawigacyjnej. Wyświetla się mapa
z aktualną lokalizacją pojazdu.

■ Nacisnąć przycisk NAV w celu
przełączenia na ekran dzielony
mapa/ system audio lub na pełny
widok mapy.

Konfig. Menu

Nacisnąć przycisk CONFIG w celu
wyświetlenia Konfig. Menu. Konfig.
Menu służy do zmiany ustawień

audio, wyświetlacza systemu
nawigacyjnego, telefonu, konfiguracji
pojazdu i czasu.
Obrócić pokrętło TUNE/MENU, aby
przewinąć dostępne opcje
konfiguracji. Gdy wyświetli się
żądana funkcja, nacisnąć pokrętło
TUNE/MENU lub nacisnąć żądaną
funkcję na ekranie, aby wyświetlić
więcej opcji dla tej funkcji.

Języki
Aby zmienić język, w jakim
wyświetlane są komunikaty na
ekranie, przejść do „Personalizacja
ustawień” w podręczniku
użytkownika samochodu.
System obsługuje następujące języki:
angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, włoski, szwedzki,
niderlandzki, polski, węgierski,
czeski, słowacki, duński, portugalski,
norweski, fiński i turecki. Językiem
domyślnym jest angielski.
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Przeliczanie jednostek anglosaskich i
metrycznych
Informacje na temat zmiany
jednostek, w jakich wyświetlane są
wartości, z anglosaskich na
metryczne lub odwrotnie można
znaleźć w rozdziale „Wyświetlacz
informacyjny kierowcy (DIC)” w
podręczniku użytkownika.

Usuwanie danych osobowych
W systemie nawigacyjnym można
rejestrować i przechowywać cele
podróży i dane osobowe np.
nazwiska i adresy.
Zaleca się usunięcie tych informacji
przed sprzedażą lub złomowaniem
pojazdu.
■ Poprzednie cele
■ Ksiazka adresowa, Ulubiona trasa,

Zaprogramowane cele podróży i
Pliki muzyczne na HDD

Zapisywanie zaprogramowanych
stacji radiowych
W systemie można zapisać 36
zaprogramowanych stacji.

1. Nacisnąć VOL/m, aby włączyć
system.
Jeśli wyświetla się ekran mapy,
nacisnąć przycisk RADIO BAND.

2. Wybrać pasmo.
3. Wyszukać lub dostroić żądaną

stację w celu jej wybrania.
4. Nacisnąć i przytrzymać jeden z

programowanych przycisków
ekranowych dłużej niż przez dwie
sekundy.

5. Powtórzyć powyższe czynności
dla każdego programowania.

Informacje na temat zmiany liczby
zaprogramowanych stron można
znaleźć w „Programowanie pasm
mieszanych” w punkcie
Radioodtwarzacz AM-FM 3 24.

Wprowadzanie adresu i
interesującego miejsca oraz
zapisywanie zaprogramowanych
celów podróży
W celu wykonania tych operacji
należy ustawić dźwignię skrzyni
biegów w pozycji P (parkowanie).

Wprowadzanie adresu
Aby łatwiej znaleźć nazwę miasta lub
ulicy:
■ Najpierw zamiast nazwy miasta

wprowadzić nazwę ulicy lub
odwrotnie.

■ Wpisać więcej lub mniej znaków,
aby odpowiednio zmniejszyć lub
zwiększyć liczbę dostępnych opcji.

Aby ustawić cel podróży przez
wprowadzenie nazwy ulicy:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Na ekranie dotykowym nacisnąć

przycisk Wprowadzanie adresu.
3. Wybrać pole nazwy ulicy.

Wprowadzić nazwę ulicy. Nie
wprowadzać informacji
kierunkowych oraz typu ulicy. Za
pomocą przycisku ekranowego
T wstawić spację między
nazwami ulicy i miasta. Użyć
przycisku ekranowego _ do
usuwania nieprawidłowego
znaku.
Jeśli dostępne są nie więcej niż
cztery nazwy, wyświetla się lista.
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Jeśli dostępne są więcej niż
cztery nazwy, pokazuje się tylko
liczba ulic, które spełniają
warunki. Nacisnąć przycisk Lista,
aby wyświetlić listę i wybrać ulicę.

4. Nacisnąć pole nazwy kraju, aby ją
zmienić. Automatycznie
przywoływana jest ostatnia nazwa
kraju.

5. Wybrać miasto z listy lub wpisać
nazwę miasta.

6. Wprowadzić numer domu. To
pole jest wybierane
automatycznie.

7. Nacisnąć przycisk ekranowy OK.
Na ekranie informacji adresowej
wyświetli się wpisany adres.

8. Jeśli jest prawidłowy, nacisnąć
przycisk ekranowy Start. Zostanie
obliczona trasa.

9. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
System zaznacza trasę.

10. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start co spowoduje obliczenie
trasy.

„Wprowadzanie adresu” w rozdziale
Cel podróży 3 71.
Wprowadzenie punktów
zainteresowania POI
Wprowadzanie interesujących miejsc
(punktów POI):
1. Nacisnąć VOL/m, aby włączyć

system.
2. Może pojawić się ostrzeżenie.

Nacisnąć OK, aby kontynuować.
3. Nacisnąć przycisk DEST.
4. Nacisnąć przycisk ekranowy

Interesujace miejsce.
5. Wpisać tytuł w polu nazwy punktu

POI. Jeśli dostępne są cztery
nazwy lub mniej, wyświetla się
lista.
Jeśli dostępne są więcej niż
cztery nazwy, pokazuje się tylko
liczba dostępnych punktów POI.
Nacisnąć przycisk Lista w celu
wyświetlenia listy. Wybrać punkt
POI.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start. System oblicza trasę.

7. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
System zaznacza trasę.

8. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start. Można rozpocząć podróż
po trasie.

Cel podróży 3 71.
Zapisywanie zaprogramowanych
celów podróży
1. Nacisnąć VOL/m, aby włączyć

system.
2. Jeśli pojawi się ostrzeżenie,

nacisnąć przycisk ekranowy OK,
aby kontynuować.

3. Nacisnąć przycisk DEST.
4. Wprowadzić cel podróży. Cel

podróży 3 71.
5. Na ekranie mapy nacisnąć

Zapisz, aby dodać bieżący
końcowy cel podróży do książki
adresowej.
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6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Edytuj a następnie nacisnąć na
ekranie pole Zmiana nazwy.
Wyświetla się klawiatura
alfabetyczna. Wpisać nazwę.

7. Nacisnąć jeden z przycisków
znajdujących się w dolnej części
ekranu i przytrzymać, aż zmieni
się tekst na przycisku.
Na przycisku ekranu
zaprogramowanego celu podróży
wyświetla się nazwa wpisu książki
adresowej i jest ona dostępna do
wyboru z ekranu Wybór celu. Aby
wybrać go jako cel podróży,
przejść do punktu „Korzystanie z
zapisanych celów podróży” w
dalszej części niniejszego
rozdziału.
„Zaprogramowany cel podróży” w
rozdziale Cel podróży 3 71.

Korzystanie z zapisanych celów
podróży
Te cele podróży można wybrać
podczas jazdy.

1. Nacisnąć VOL/m, aby włączyć
system.

2. Może pojawić się ostrzeżenie.
Aby kontynuować, nacisnąć
przycisk ekranowy OK.

3. Nacisnąć przycisk DEST.
4. Nacisnąć jeden z przycisków

ekranowych dostępnych
zaprogramowanych celów
podróży. System oblicza trasę.

5. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
System zaznacza trasę.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start. Można rozpocząć podróż
po trasie.

„Zaprogramowany cel podróży” w
rozdziale Cel podróży 3 71.
Anulowanie prowadzenia po trasie
Prowadzenie po trasie jest
anulowane po osiągnięciu
końcowego celu podróży. Aby
anulować prowadzenie po trasie
przed osiągnięciem do końcowego
celu podróży:

1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Anuluj porady.
3. Nacisnąć przycisk ekranowy Tak

w celu potwierdzenia anulowania.
Prowadzenie głosowe
W celu wyregulowania poziomu
głośności komunikatów prowadzenia
głosowego:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG, aby

wejść w funkcje menu.
2. Obrócić pokrętło TUNE/MENU

tak, aby wyświetliło się menu
Naw..

3. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU,
aby wybrać Naw. lub nacisnąć
przycisk ekranowy Naw. w celu
wyświetlenia większej liczby opcji
dla tej funkcji.

4. Nacisnąć przycisk Komunikaty
glosowe.
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5. Nacisnąć przycisk Glosnosc
komunikatów glosowych.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy + lub
-, aby zwiększyć lub zmniejszyć
poziom głośności komunikatów
głosowych.

Obsługa 3 59.

Czyszczenie wyświetlacza
Uwaga
Używanie ściernych środków
czyszczących może spowodować
porysowanie szyby. Do czyszczenia
szkła używać wyłącznie miękkiej
szmatki i nie spryskiwać systemu
środkiem czyszczącym.

Nie wolno wycierać konsoli środkowej
twardą ściereczką lub łatwo parującą
cieczą; mogłoby to doprowadzić do
uszkodzenia powierzchni lub
usunięcia znaków na przyciskach.

Przegląd (bez nawigacji)
Istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa jazdy ma ciągła
obserwacja drogi przez kierowcę i
skupienie się na kierowaniu
pojazdem. System audio-

nawigacyjny wyposażony jest w
możliwość wyłączenia niektórych
funkcji podczas jazdy, aby pomóc
kierowcy w przestrzeganiu
powyższych zaleceń. Gdy pojazd jest
w ruchu, funkcje zaznaczone kolorem
szarym są nieaktywne.
Wszystkie funkcje są dostępne, gdy
pojazd jest zaparkowany. Przed
podjęciem jazdy należy:
■ Zapoznać się z działaniem systemu

audio-nawigacyjnego, przyciskami
na panelu sterowania oraz
ekranowymi przyciskami
dotykowymi.

■ Ustawić system audio przez
zaprogramowanie ulubionych
stacji, wyregulowanie barwy
dźwięku i głośników.

■ Wcześniejsze zaprogramowanie
numerów telefonów tak, aby można
było je wybierać przez naciśnięcie
jednego przycisku lub za pomocą
jednego polecenia głosowego w
przypadku pojazdów z opcją
obsługi telefonu.

9 Ostrzeżenie

Zbyt długie lub zbyt częste
zaniechanie obserwacji drogi
podczas korzystania z systemu
nawigacyjnego może być
przyczyną wypadku
prowadzącego do obrażeń ciała
lub śmierci kierowcy lub innych
osób. Należy skupić uwagę na
kierowaniu pojazdem i ograniczyć
spoglądanie na mapę
przesuwającą się na ekranie
systemu nawigacyjnego. W miarę
możliwości korzystać z
prowadzenia głosowego.

Przyciski sterujące systemu audio-
nawigacyjnego
Przyciski na panelu służą do
uruchamiania podstawowych funkcji
podczas korzystania z systemu
audio-nawigacyjnego 3 5.

Ekranowe przyciski dotykowe
Ekranowe przyciski dotykowe
znajdują się na ekranie i są
podświetlone, jeśli dana funkcja jest
aktywna. Niektóre przyciski
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ekranowe podświetlają się, gdy są
aktywne i szarzeją, gdy są
nieaktywne.

Funkcje strony początkowej
W trakcie jazdy samochodu różne
funkcje są wyłączone.
Nacisnąć przycisk ekranowy Now
Playing, aby wyświetlić stronę
aktywnego źródła. Dostępne są
następujące źródła: AM, FM, CD,
USB/iPod i AUX.
Nacisnąć przycisk ekranowy Telefon
w celu wyświetlenia strony
początkowej Telefon. Bluetooth
3 96.

Nacisnąć przycisk ekranowy Config w
celu wyświetlenia strony początkowej
Config. Z tego ekranu można ustawić
takie funkcje jak czas i data, radio,
telefon, pojazd i wyświetlacz.
Nacisnąć przycisk ekranowy Tone w
celu wyświetlenia strony początkowej
Tone. Ustawić barwę dźwięku i
głośniki, naciskając przyciski
ekranowe, aby zmienić poziom
głośności tonów wysokich, średnich,
niskich oraz balans przód-tył i balans
lewo-prawo. Ustawienia barwy
dźwięku 3 21.
Nacisnąć przycisk ekranowy FM, aby
wyświetlić stronę główną FM i
włączyć aktualnie lub ostatnio
dostrojoną stację FM. Radio AM-FM
3 24.
Nacisnąć przycisk ekranowy AM, aby
wyświetlić stronę główną AM i
włączyć aktualnie lub ostatnio
dostrojoną stację AM. Radio AM-FM
3 24.

Nacisnąć przycisk ekranowy CD, aby
wyświetlić stronę główną CD i
odtworzyć aktualnie lub ostatnio
wybrany utwór z płyty CD.
Odtwarzacz płyt CD 3 34.
Nacisnąć przycisk ekranowy USB,
aby wyświetlić stronę główną USB i
odtworzyć aktualnie lub ostatnio
wybrany utwór 3 53.
Nacisnąć przycisk ekranowy AUX,
aby uzyskać dostęp do dowolnego
podłączonego urządzenia
zewnętrznego. Zewnętrzne
urządzenia audio 3 53.

Ustawienia godziny i daty
Nacisnąć przycisk ekranowy
Ustawienie daty i godziny, aby
wyświetlić menu Ustawienie daty i
godziny.
Ustawianie godziny: Nacisnąć
strzałki skierowane w górę lub w dół
w celu zwiększenia lub zmniejszenia
godziny i minut na zegarze.
Ustawianie daty: Nacisnąć strzałki
skierowane w górę lub w dół, aby
zwiększyć lub zmniejszyć dzień.
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Ustawianie formatu godziny:
Nacisnąć przycisk ekranowy 12
godz., aby ustawić 12-godzinny
format czasu lub 24 godz., aby
ustawić format 24-godzinny.
Ustawianie formatu daty: W
zależności od regionu, dostępne są
następujące formaty daty: MM/DD/
RRRR, DD.MM.RRRR lub RRRR/
MM/DD.
Wyświetl zegar cyfrowy; Nacisnąć
Ekran, aby włączyć wyświetlanie
zegara na ekranie Wl. lub Wyl..

Ustawienie radia
Nacisnąć przycisk Config na stronie
początkowej lub przycisk CONFIG na
panelu sterującym, aby przejść do
opcji menu. Obrócić pokrętło TUNE/
MENU lub dotknąć/stuknąć pasek
przewijania, aby przewinąć dostępne
opcje. Obrócić pokrętło TUNE/
MENU lub nacisnąć Ustawienie
radia, aby wyświetlić menu ustawień
radioodbiornika. Nacisnąć tę funkcję,
aby wprowadzić zmiany do
wyświetlanych informacji
radioodbiornika, zaprogramowanych
stron i Ustawienie radia.

Ustawienie radia:
Autoregulacja glosnosci 3 22.
Głośność początkowa: Nacisnąć, aby
ustawić maksymalny poziom
głośności początkowej, który będzie
stosowany nawet wtedy, gdy w chwili
wyłączenia radioodbiornika
ustawiony był poziom wyższy.
Ulubione stacje radiowe: Nacisnąć,
aby użyć Liczba zapamietanych
ulubionych stron w systemie.

Ustawienia telefonu
Bluetooth 3 96.

Ustawienia samochodu
Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale „Personalizacja ustawień”
w podręczniku użytkownika pojazdu.

Ustawienia wyświetlacza
Nacisnąć przycisk Config na stronie
początkowej lub przycisk CONFIG na
panelu sterującym, a następnie
wybrać Ustawienie wyswiatlacza z
listy.
Można wyświetlić następujące opcje:

Tryb podswietlenia: nacisnąć, aby
zmienić tło ekranu. W ustawieniu
Automatyczne system automatycznie
ustawia tło ekranu w zależności od
natężenia światła zewnętrznego.
Aby zmienić ogólne ustawienia
jasności wyświetlacza, użyć funkcji
sterowania podświetleniem
wskaźników układu oświetlenia
wewnętrznego.

Jezyki
System pojazdu obsługuje
następujące języki:
■ angielski
■ hiszpański
■ francuski
■ niemiecki
■ włoski
■ szwedzki
■ niderlandzki
■ polski
■ węgierski
■ czeski
■ słowacki
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■ duński
■ portugalski
■ norweski
■ fiński
■ turecki
Obrócić TUNE/MENU, aby
podświetlić język. Nacisnąć TUNE/
MENU, aby zmienić język
wyświetlacza. Językiem domyślnym
jest angielski.
Aby zmienić język, w jakim
wyświetlane są komunikaty na
ekranie, przejść do „Personalizacja
ustawień” w podręczniku
użytkownika pojazdu w celu
uzyskania dodatkowych informacji.

Przeliczanie jednostek anglosaskich i
metrycznych
Więcej informacji na temat zmiany
jednostek, w jakich wyświetlane są
wartości, z anglosaskich na
metryczne lub odwrotnie można
znaleźć w rozdziale „Wyświetlacz
informacyjny kierowcy (DIC)” w
podręczniku użytkownika pojazdu.

Ustawienia barwy dźwięku
System audio-nawigacyjny

Menu Ustawienia dzwieku
W celu włączenia menu Ustawienia
dzwieku nacisnąć przycisk TONE.
Użyć menu Ustawienia dzwieku do
regulacji następujących parametrów:
■ Ustawienia barwy dźwięku
■ Ustawienia głośników
Ustawienie barwy dźwięku
Aby ustawić barwę dźwięku za
pomocą menu Ustawienia dzwieku:
■ Bas: nacisnąć + lub –, aby zmienić

poziom.
■ Srednie (Ton średnie): nacisnąć +

lub –, aby zmienić poziom.
■ Sopran: nacisnąć + lub –, aby

zmienić poziom.
Ustawienia głośników
Aby ustawić balans głośników za
pomocą menu Ustawienia dzwieku:
Nacisnąć i przytrzymać ], aby
zwiększyć głośność z lewych
głośników lub [, aby zwiększyć

głośność z prawych głośników. W
pozycji środkowej następuje
zrównoważenie głośności lewych i
prawych głośników.
Aby wyregulować balans przód-tył:
Nacisnąć i przytrzymać {, aby
zwiększyć głośność z przednich
głośników lub }, aby zwiększyć
głośność z tylnych głośników. W
pozycji środkowej następuje
zrównoważenie głośności przednich i
tylnych głośników.
Ustawienia dzwieku EQ

Ustawienia dzwieku EQ (Korekcja
barwy dźwięku): ustawienia korektora
barwy dźwięku wybiera się w menu
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Ustawienia dzwieku. Jeśli pojazd
wyposażony jest w system Bose®

Energy Efficient Series, korektor
barwy dźwięku umożliwia wybór
między ustawieniem Reczne lub
Rozmowa.

Ustawienia poziomu
głośności
W menu Radio dostępne są różne
ustawienia poziomu głośności.
Do menu Radio można przejść
dwoma sposobami:

■ Nacisnąć przycisk CONFIG a
następnie przycisk ekranowy
Radio.

■ Obrócić pokrętło TUNE/MENU tak,
aby wyświetliło się menu Radio.
Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU,
aby wybrać Radio lub nacisnąć
przycisk ekranowy Radio w celu
wyświetlenia większej liczby opcji
dla tej funkcji.

Opcje komunikatów glosowych

To menu umożliwia zmianę
parametrów wskazówek audio.
Opcje komunikatów glosowych służą
do przywitania kierowcy w
samochodzie i do sygnalizacji
gotowości samochodu do jazdy.

Glosnosc komunikatów glos.:
nacisnąć przycisk ekranowy + lub – w
celu ustawienia poziomu głośności
wskazówek audio. Glosnosc
komunikatów glos. ma minimalny
poziom. Przy próbie zmiany głośności
poniżej poziomu minimalnego
wyświetli się komunikat Limit
reached.
Nacisnąć przycisk ekranowy
Glosnosc komunikatów glos., aby
odsłuchać wybrany poziom
głośności.
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Komunikaty glosowe można
zmieniać również za pomocą pokrętła
TUNE/MENU.
Komunikaty glosowe: nacisnąć, aby
włączyć lub wyłączyć Komunikaty
glosowe. Zaznaczenie wskazuje, że
Komunikaty glosowe są włączone.

Autoregulacja glosnosci

Wybrać Wyl., Nisko, Srednio lub
Wysoko, aby automatycznie
regulować głośność w celu
minimalizacji zakłóceń wynikających
z hałasu w tle spowodowanego
zmianą nawierzchni drogi,
prędkością jazdy lub opuszczeniem
szyb. Funkcja ta działa najlepiej przy
ustawionym niskim poziomie
głośności, gdy hałas w tle jest
zazwyczaj głośniejszy niż system
audio.

Głośność początkowa
Nacisnąć, aby ustawić maksymalny
poziom głośności początkowej, który
będzie stosowany nawet wtedy, gdy
w chwili wyłączenia radioodbiornika
ustawiony był poziom wyższy.
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Radioodtwarzacz

Radio AM-FM ............................... 24
Odbiór programów radiowych ...... 33
Antena wielozakresowa ............... 33

Radio AM-FM
Radioodtwarzacz AM-FM (z
nawigacją)

Odsłuchiwanie radia
Menu źródła audio
VOL/m (głośność/zasilanie):
1. Nacisnąć, aby włączyć lub

wyłączyć radioodtwarzacz.
2. Obrócić, aby zwiększyć lub

zmniejszyć głośność. Ustawiany
jest poziom głośności bieżącego
źródła sygnału audio, aktywnego
prowadzenia głosowego,
komunikatów głosowych lub
wskazówek audio.

Do regulacji głośności można również
użyć elementów sterujących
umieszczonych na kierownicy.
Więcej informacji można znaleźć w
punkcie Elementy sterujące na
kierownicy 3 5.
TUNE/MENU: obrócić to pokrętło,
aby zmienić stację radiową. Więcej
informacji można znaleźć w
następnym punkcie „Wyszukiwanie
stacji”.

RADIO/BAND: nacisnąć, aby wybrać
pasmo AM, FM lub DAB (cyfrowy
sygnał audio).
Źródła audio można również
zmieniać za pomocą elementów
sterujących na kierownicy. Więcej
informacji można znaleźć w punkcie
Elementy sterujące na kierownicy
3 5.
HDD/DVD/AUX: naciskać, aż do
wybrania wymaganego źródła.
TP (program informacji o ruchu
drogowym): nacisnąć TP, aby
zmienić ustawienia radiowych
komunikatów dla kierowców.

Jeśli podczas wyświetlania ekranu
mapy włączone jest źródło audio, na
górze ekranu mapy pokazuje się
przycisk wskaźnika źródła.
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Nacisnąć przycisk ekranowy
wskaźnika źródła, aby wyświetlić
ekran bieżącego źródła audio.
Wyświetlacz podzielony jest na dwa
ekrany. Z lewej strony wyświetla się
ekran źródła audio, a z prawej ekran
mapy lub prowadzenia po trasie.
Nacisnąć przycisk ekranowy Widok
calej mapy, aby wyjść z trybu
dzielonego ekranu.

Menu Radio
Do menu Radio można przejść
dwoma sposobami:

■ Nacisnąć przycisk CONFIG a
następnie przycisk ekranowy
Radio.

■ Obrócić pokrętło TUNE/MENU tak,
aby wyświetliło się menu Radio.
Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU,
aby wybrać Radio lub nacisnąć
przycisk ekranowy Radio w celu
wyświetlenia większej liczby opcji
dla tej funkcji.

Liczba zapamietanych ulubionych
stron
Zmiana liczby zaprogramowanych
stron z różnymi pasmami za pomocą
przycisku FAV. Naciśnij 1 do 6, aby
wybrać liczbę zaprogramowanych
list.

Tryby HDD FAV
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Wybrać kategorię, np. Lista
odtwarzania, Wykonawca, Album lub
Gatunek, jako ulubioną kategorię w
trybie HDD.
DivX® VOD
1. Nacisnąć przycisk DivX(R) VOD

w celu wyświetlenia menu
DivX(R) Wideo na zyczenie.

2. Nacisnąć przycisk Kod
rejestracyjny w celu wyświetlenia
informacji Kod rejestracyjny.

3. Nacisnąć Opcja dezaktywacji,
aby wyrejestrować to urządzenie.

Ustawienia RDS

Wybrać Ustawienia RDS dla
odbiornika FM.

Wyszukiwanie stacji
Aby wybrać pasmo, przejść do
punktu „Menu źródła audio” w
niniejszym rozdziale.
Obrócić pokrętło TUNE/MENU w celu
wyszukania stacji radiowej. Aby
wybrać zaprogramowaną stację,
nacisnąć odpowiedni programowany
przycisk.
Więcej informacji można znaleźć w
punkcie „Programowanie pasm
mieszanych”.
Wyszukiwanie stacji
Nacisnąć ] SEEK lub SEEK [, aby
wyszukać stację.

Wyszukiwanie listy stacji lokalnych

Nacisnąć TUNE/MENU, aby
wyszukać listę lokalnych stacji
nadających na bieżącym paśmie.
Radioodtwarzacz wyszuka dostępne
stacje.

Programowanie pasm mieszanych
W systemie można zapisać 36
zaprogramowanych stacji. Każda
strona mieści sześć
zaprogramowanych stacji. Na stronie
można zapisać zaprogramowane
stacje z różnych pasm.
Do przewijania stron służy przycisk
FAV. Nad programowanymi
przyciskami wyświetla się numer
bieżącej strony. Na programowanych



Radioodtwarzacz 27

przyciskach znajdujących się na dole
ekranu wyświetlają się zapamiętane
stacje. Można zmienić liczbę
zaprogramowanych list FAV.
Aby zapisać stację radiową na liście
zaprogramowanych stacji z pasm
mieszanych:
1. Nacisnąć przycisk RADIO BAND,

a następnie AM, FM lub DAB, aby
wybrać żądane pasmo.

2. Dostroić stację.
3. Nacisnąć przycisk FAV, aby

przewinąć listę.
4. Nacisnąć i przytrzymać jeden z

programowanych przycisków
dłużej niż przez dwie sekundy. Na
programowanym przycisku na
dole wyświetlacza pokazuje się
częstotliwość stacji.

5. Powtórzyć powyższe czynności
dla każdego przycisku
programowanego na wszystkich
stronach.

Aby wywołać zaprogramowaną
stację ze strony FAV:
1. Nacisnąć przycisk FAV, aby

przewinąć do żądanej strony.
2. Nacisnąć programowany

przycisk. Zapisana
zaprogramowana stacja zostanie
wywołana.

Nagrywanie w tle
Funkcja nagrywania w tle
automatycznie rozpoczyna
rejestrację audio podczas słuchania
radia.
Nagrywanie pozwala odtworzyć
niewysłuchane fragmenty.
Nagrywanie w tle pozwala na zapis
do 20 minut audycji. Po 20 minutach
następuje usunięcie najstarszego
zapisu i nagrywanie jest
kontynuowane.
Podczas słuchania radia nacisnąć
r (Odtwarzanie/Pauza), aby
zakończyć odsłuchiwanie informacji z
głośników. W tym czasie funkcja
nagrywana w tle rejestruje program
radiowy. Pasek stanu wyświetla czas
nagrania.

Aby wznowić odsłuchiwanie audycji w
punkcie, w którym zostało
wstrzymane, ponownie nacisnąć
r.
Funkcja nagrywania w tle zatrzymuje
rejestrację i kasuje bufor po
wyłączeniu pojazdu lub po zmianie
stacji lub źródła sygnału.
Przed wyłączeniem pojazdu nacisnąć
r tak, aby funkcja nagrywania w tle
rejestrowała audycję przez 20 minut.
Jeśli po 20 minutach pojazd jest nadal
wyłączony, system zatrzyma
rejestrację i wszystkie informacje
zostaną stracone. W przypadku
spadku naładowania akumulatora 12
V do niskiego poziomu funkcja
nagrywania w tle zatrzymuje
rejestrację i wszystkie informacje
ulegają skasowaniu.

System RDS (Radio Data System)
TP (program informacji o ruchu
drogowym): stacje nadające
komunikaty dla kierowców są
stacjami RDS.
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Włączanie i wyłącznie funkcji
radiowych komunikatów dla
kierowców
W celu włączenia lub wyłączenia
funkcji oczekiwania na komunikaty
dla kierowców w systemie
Infotainment:
■ Nacisnąć przycisk TP. Jeśli odbiór

komunikatów dla kierowców jest
włączony, na wyświetlaczu świeci
się TP.

■ Odbierane są wyłącznie stacje
nadające komunikaty dla
kierowców.

■ Jeśli wybrana stacja nie jest stacją
nadającą komunikaty dla
kierowców, automatycznie
rozpoczynane jest wyszukiwanie
najbliższej stacji spełniającej ten
wymóg.

■ Jeśli zostanie wyszukana stacja
nadająca komunikaty dla
kierowców, na wyświetlaczu
zaświeci się TP.

■ Odtwarzanie komunikatów o ruchu
drogowym z ustawioną głośnością
włącza się przez naciśnięcie
przycisku CONFIG, wybranie

przycisku ekranowego Naw. a
następnie przycisku ekranowego
Komunikaty glosowe.

■ Jeśli włączone są komunikaty dla
kierowców, na czas emisji
komunikatu odtwarzanie płyty CD/
DVD i sygnału ze źródła
zewnętrznego zostaje przerwane.

Odsłuchiwanie wyłącznie
komunikatów dla kierowców
Włączyć funkcję radiowych
komunikatów dla kierowców i
całkowicie zmniejszyć poziom
głośności systemu audio-
nawigacyjnego.
EON (zaawansowane wyszukiwanie
innych stacji)
Dzięki funkcji EON możliwe jest
odbieranie komunikatów dla
kierowców, nawet jeśli bieżąca stacja
nie transmituje własnych informacji
na ten temat. Jeśli taka stacja jest
ustawiona, wyświetla się jako TP.

System RDS (Radio Data System)
System RDS jest usługą stacji FM,
która pomaga wyszukać żądaną
stację nadającą bez zakłóceń. Stacje

RDS rozpoznaje się po nazwie
programu, a nie po częstotliwości
nadawania.
Konfigurowanie RDS
W celu otwarcia menu konfiguracji
RDS:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.

2. Wybrać opcję Radio, a następnie
Ustawienia RDS.

Włączanie i wyłączanie funkcji RDS
Dla opcji RDS wybrać ustawienie
Wl. lub Wyl.. Włączenie funkcji RDS
oferuje następujące korzyści:
■ Dla ustawionej stacji zamiast

częstotliwości wyświetlana jest
nazwa programu.
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■ System Infotainment zawsze
dostraja się do najlepiej odbieranej
częstotliwości dla ustawionej stacji
za pomocą funkcji AF
(częstotliwość alternatywna).

■ W zależności od odbieranej stacji
system audio-nawigacyjny może
pokazywać na wyświetlaczu
informacje tekstowe, które mogą
zawierać np. informacje o
bieżącym programie.

Włączanie i wyłączanie funkcji
regionalizacji
W przypadku korzystania z funkcji
regionalizacji system RDS musi być
włączony. Czasami niektóre stacje
RDS regionalnie nadają inne
programy na innych
częstotliwościach.

1. Dla opcji Region wybrać
ustawienie Wl. lub Wyl.. Dla takich
samych programów regionalnych
można wybrać wyłącznie
częstotliwości alternatywne (AF).

2. Jeśli regionalizacja jest
wyłączona, alternatywne
częstotliwości stacji są wybierane
niezależnie od programu
regionalnego.

Funkcja przewijania tekstu RDS
Niektóre stacje RDS wyłączają
nazwę programu w stosownym
wierszu wyświetlacza, aby pokazać
dodatkowe informacje. W czasie
przekazywania komunikatu nazwa
programu jest ukryta. Aby wyłączyć
wyświetlanie informacji
dodatkowych, ustawić zatrzymanie
przewijanego tekstu na Wl..

DAB
Cyfrowy system DAB (nadawania
cyfrowego systemu audio) jest
uniwersalnym systemem nadawania.
Stacje DAB są oznaczane za pomocą
nazwy programu zamiast
częstotliwością nadawania.

Informacje ogólne
■ W systemie DAB na jednej

częstotliwości może być
nadawanych kilka programów
radiowych (usług).

■ Oprócz wysokiej jakości cyfrowych
sygnałów audio stacje DAB nadają
również połączone z programem
dane i wiele innych usług, takich jak
komunikaty dla kierowców.

■ Tak długo jak odbierany jest sygnał
stacji nadawczej (nawet gdy jest on
bardzo słaby), odbiornik systemu
DAB poprawnie rekonstruuje
przesyłany dźwięk.

■ Nie występuje zanikanie
(osłabienie dźwięku) typowe dla
odbioru w paśmie AM lub FM;
sygnał DAB jest odtwarzany ze
stałą głośnością.

■ Gdy sygnał DAB jest zbyt słaby, by
mógł być przetworzony przez
odbiornik, odbiór jest przerywany
całkowicie. Można tego uniknąć
przez uaktywnienie funkcji
Laczenie ze stacja DAB i/lub
Laczenie ze stacja FM. Patrz punkt
„Konfiguracja DAB” poniżej.
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■ W przypadku systemu DAB nie
występują zakłócenia przez stacje
nadające na zbliżonych
częstotliwościach (zjawisko typowe
dla odbioru AM i FM).

■ Odbicie sygnału DAB od przeszkód
naturalnych lub budynków
poprawia odbiór, podczas gdy
podobne warunki pogarszają
odbiór w pasmach AM i FM.

■ Radioodtwarzacz jest także
przystosowany do odbioru sygnału
DAB+ i DMB-Audio.

Konfigurowanie DAB
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Wybrać opcję Radio, a następnie

DAB.
W menu konfiguracyjnym dostępne
są do wyboru następujące opcje:
■ Laczenie ze stacja DAB: jeśli ta

funkcja jest włączona, urządzenie
przełącza się na inną usługę
aktywnego zespołu DAB (jeśli jest
dostępna), gdy sygnał jest za słaby,
aby mógł być przetworzony przez
odbiornik.

■ Laczenie ze stacja FM: jeśli ta
funkcja jest włączona, urządzenie
przełącza się na odpowiednia
stację FM aktywnego serwisu DAB
(jeśli jest dostępna), gdy sygnał jest
za słaby, aby mógł być
przetworzony przez odbiornik.

■ Dynamiczna adaptacja dzwieku
DRC: gdy funkcja jest aktywna,
zakres dynamiczny sygnału DAB
jest ograniczony. Oznacza to, że
ograniczany jest poziom natężenia
dźwięków głośnych, a poziom
dźwięków cichych pozostaje bez
zmian. Dzięki tej funkcji głośność
systemu Infotainment można
zwiększyć tak, by dobrze były
słyszane dźwięki ciche, a dźwięki
głośnie nie były zbyt donośne.

■ Pasmo czestotliwosci: po wybraniu
tej opcji można zdefiniować pasma
DAB odbierane przez system
audio-nawigacyjny.

Komunikaty DAB
Wiele stacji systemu DAB oprócz
programów muzycznych nadaje
również komunikaty w różnych
kategoriach. Jeśli jakiekolwiek

komunikaty oczekują na odtworzenie,
odsłuchiwanie audycji radiowych lub
płyt CD/MP3 zostaje wstrzymane.
Aby jednocześnie wybrać kilka
kategorii komunikatów:
1. Wybrać opcję Informacje DAB.
2. Uaktywnić żądane kategorie

komunikatów.

Radioodtwarzacz AM-FM (bez
nawigacji)

Odsłuchiwanie radia
Źródło audio
VOL/m (głośność/zasilanie):
1. Nacisnąć, aby włączyć lub

wyłączyć radioodtwarzacz.
2. Obrócić, aby zwiększyć lub

zmniejszyć głośność aktywnego
źródła (np. bieżące źródło audio,
aktywne prowadzenie głosowe
lub komunikaty o ruchu
drogowym).
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Do regulacji głośności można również
użyć elementów sterujących
umieszczonych na kierownicy.
Elementy sterujące na kierownicy
3 5.
Aby przejść do głównej strony
radioodbiornika, nacisnąć przycisk
SOURCE na panelu sterującym,
przycisk ekranowy Now Playing lub
jeden z przycisku ekranowych audio
na stronie początkowej.
Przy wyświetlanej stronie głównej
audio, kilkakrotnie nacisnąć przycisk
Source w celu wyświetlenia i
przełączenia kolejno dostępnych
źródeł (AM, FM, CD, USB/iPod i
AUX).

Wyszukiwanie stacji
Aby wybrać pasmo, przejść do
punktu „Menu źródła audio” we
wcześniejszej części niniejszego
rozdziału.
Obrócić pokrętło TUNE/MENU w celu
wyszukania stacji radiowej. Aby
wybrać zaprogramowaną stację,
dotknąć przycisku FAV i wybrać
programowany przycisk.

Wyszukiwanie stacji
Nacisnąć t lub v, aby wyszukać
stację.
AM
1. Nacisnąć przycisk ekranowy AM

na stronie początkowej lub
wybrać AM z okna podręcznego
źródła, aby wyświetlić stronę
główną AM.

2. Na ekranie AM nacisnąć przycisk
Menu, aby wyświetlić stacje AM.

3. Wybrać żądaną opcję. Aby
uaktualnić listę stacji, dotknąć
Odswiez.

FM
1. Nacisnąć przycisk ekranowy FM

na stronie początkowej lub
wybrać FM z okna podręcznego
źródła, aby wyświetlić stronę
główną FM.

2. Na ekranie FM nacisnąć przycisk
Menu, aby wyświetlić stacje FM.

3. Wybrać żądaną opcję. Aby
uaktualnić listę stacji, dotknąć
Odswiez.

Zmiana źródeł
Aby zmienić źródło audio z dowolnej
strony głównej audio (AM, FM, CD,
USB/iPod lub AUX), nacisnąć
przycisk SOURCE na panelu
sterującym lub przycisk ekranowy
Source w celu wyświetlenia okna
podręcznego z dostępnymi źródłami
audio. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk
SOURCE na panelu sterującym, aby
zmienić wymagane źródło.

Zapisywanie zaprogramowanych
stacji radiowych
Istnieje kilka sposobów zapisywania
zaprogramowanych stacji.
W systemie można zapisać 36
zaprogramowanych stacji. Stacje
mogą być z obu pasm – AM i FM.
1. Dokonać wyboru na stronie

głównej AM lub FM, obracając
pokrętło TUNE/MENU, a
następnie nacisnąć i przytrzymać
pokrętło na jednym z
programowanych przycisków na
dole ekranu. Po kilku sekundach
włączy się sygnał dźwiękowy i na
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przycisku ekranowym wyświetli
się nowa zaprogramowana
informacja.

2. Nacisnąć i przytrzymać
programowany przycisk, aby
zapisać aktualnie aktywną stację.
Po kilku sekundach włączy się
sygnał dźwiękowy i w małym
oknie podręcznym na dole ekranu
wyświetli się nowa
zaprogramowana informacja.

3. Powtórzyć powyższe czynności
dla każdego programowania.

Więcej informacji na temat zmiany
liczby zaprogramowanych stron
można znaleźć w punkcie
„Programowanie pasm mieszanych”.

Wywoływanie zaprogramowanej
stacji
Aby przywołać zaprogramowaną
stację ze strony FAV:
■ Nacisnąć przycisk FAV na panelu

sterującym, aby wyświetlić okno
podręczne FAV. Wybrać żądaną
zaprogramowaną pozycję z okna
podręcznego.

■ Nacisnąć przycisk ekranowy FAV
na górnym pasku, aby wyświetlić
zaprogramowane okno podręczne,
które pojawia się na dole strony.
Nacisnąć jeden z programowanych
przycisków ekranowych, aby
przejść do wybranej
zaprogramowanej stacji.

■ Na stronie głównej AM lub FM
nacisnąć jeden z programowanych
przycisków ekranowych, aby
przejść do wybranej
zaprogramowanej stacji.

Programowanie pasm mieszanych
Każda strona mieści sześć
zaprogramowanych stacji. Na stronie
można zapisać zaprogramowane
stacje z różnych pasm.
Aby przewinąć strony, nacisnąć
przycisk FAV znajdujący się na
panelu sterującym lub przycisk
ekranowy FAV na górnym pasku.
Nad programowanymi przyciskami
wyświetla się numer bieżącej strony.
Na programowanych przyciskach
znajdujących się na dole ekranu
wyświetlają się zapamiętane stacje
dla każdej strony FAV. Liczbę

wyświetlanych stron FAV można
zmienić w Ustawienie radia w Konfig.
Menu.

Nadawanie cyfrowego sygnału audio
(DAB)
DAB jest dostępny tylko dla
niektórych stacji i sygnalizowany
przez nazwę stacji a nie przez jej
częstotliwość.

Program informacji drogowych (TP)
Stacje nadające program z
komunikami drogowych są stacjami
RDS, które nadają informacje
przeznaczone dla kierowców. Aby
włączyć, nacisnąć przycisk TP.
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Odbiór programów
radiowych
Podczas zwykłego odbierania
sygnałów radiowych mogą wystąpić
zakłócenia częstotliwości i
elektrostatyczne powodowane przez
takie urządzenia jak ładowarki
telefonów komórkowych, akcesoria
samochodowe czy zewnętrzne
urządzenia elektroniczne podłączone
do gniazda zasilania akcesoriów.
Jeśli występują zakłócenia radiowe
lub elektrostatyczne należy odłączyć
urządzenie od gniazda zasilania
akcesoriów.

FM
Zasięg sygnałów FM wynosi zaledwie
od 16 do 65 km. Chociaż
radioodtwarzacz ma wbudowany
obwód elektroniczny automatycznie
redukujący zakłócenia, mogą
wystąpić zakłócenia elektrostatyczne
powodujące zanikanie dźwięku,
zwłaszcza za wysokimi budynkami
lub wzniesieniami.

AM
Zasięg większości stacji AM jest
większy niż stacji FM, zwłaszcza
nocą. Większy zasięg może
powodować nakładanie się
częstotliwości radiowych. W czasie
burzy lub w sąsiedztwie przewodów
wysokiego napięcia mogą
występować zakłócenia
elektrostatyczne. W takiej sytuacji
można spróbować ograniczyć
wysokie tony w odtwarzanym
sygnale.

Korzystanie z telefonu
komórkowego
Korzystanie z telefonu komórkowego
może powodować występowanie
zakłóceń w radioodbiorniku pojazdu.

Antena wielozakresowa
Antena wielozakresowa znajduje się
na dachu pojazdu. Antena
wykorzystywana jest przez
radioodbiornik AM/FM i system GPS;
jeśli pojazd jest w nie wyposażony.
Aby zapewnić dobry odbiór, nie wolno
zasłaniać anteny. W pojazdach
wyposażonych w okno dachowe
otwarcie tego okna może ujemnie
wpłynąć na działanie radioodbiornika
AM/FM lub systemu GPS.

Układ dwuantenowy
Antena FM stanowi ukryty
samodostrajający się układ.
Optymalizuje on sygnały FM w
zależności od położenia pojazdu i
stacji źródłowej sygnału radiowego.
Jest to układ bezobsługowy.
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Odtwarzacz płyt CD
Odtwarzacz może obsługiwać płyty
CD i płyty z plikami MP3.
Przy włączonym zapłonie, włożyć
płytę CD z naklejką skierowaną do
góry w szczelinę czytnika. Czytnik
wciąga płytę i zaczyna ją odtwarzać.
W celu wyświetlenia pliku wideo
należy ustawić dźwignię skrzyni
biegów w pozycji P (parkowanie).
System może odtwarzać:
■ Większość płyt CD
■ CD-R
■ CD-RW
■ Pliki MP3 i niezabezpieczone pliki

w formacie WMA
Podczas odtwarzania dowolnej
kompatybilnej, zapisywalnej płyty,
jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu z powodu jakości płyty,
metody zapisu, jakości
zarejestrowanej muzyki lub materiału
wideo bądź sposobu obchodzenia się
z płytą.

Aby uniknąć uszkodzenia
odtwarzacza CD:
■ Nie używać porysowanych ani

uszkodzonych płyt.
■ Nie przyklejać etykiet do płyt.

Etykiety mogą się zakleszczyć w
odtwarzaczu.

■ Wkładać płyty do napędu
pojedynczo.

■ Chronić szczelinę do wkładania płyt
przed obcymi ciałami, cieczami i
zanieczyszczeniami.

Jeśli potrzebny jest opis płyty,
wykonać go na górnej powierzchni
płyty, używając odpowiedniego
mazaka.

Ładowanie i wysuwanie płyt
Aby załadować płytę:
1. Włączyć zapłon.
2. Włożyć płytę w szczelinę.

Odtwarzacz wciągnie płytę. Jeśli
płyta jest uszkodzona lub włożona
nieprawidłowo, wystąpi błąd i
płyta wysunie się.

Po włożeniu płyta zaczyna się
odtwarzać automatycznie.
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Nacisnąć R, aby wysunąć płytę z
odtwarzacza CD. Jeśli w krótkim
czasie płyta nie zostanie wyjęta,
odtwarzacz automatycznie wciąga ją
z powrotem.

Odtwarzanie płyty Audio CD
1. Nacisnąć przycisk ekranowy CD

na stronie początkowej lub
wybrać CD z okna podręcznego
źródła, aby wyświetlić stronę
główną CD.

2. Na ekranie CD, nacisnąć przycisk
ekranowy Menu, aby wyświetlić
opcje menu.

3. Nacisnąć, aby wybrać żądaną
opcję.

Na stronie głównej CD na początku
każdego utworu wyświetla się jego
numer. Jeśli są dostępne, wyświetlają
się informacje o tytule, wykonawcy i
albumie. Aby odtworzyć płytę, użyć
następujących elementów
sterujących:
r (Odtwarzanie/Pauza): nacisnąć,
aby rozpocząć, wstrzymać lub
wznowić odtwarzanie.

]SEEK (Szukaj w dół)
■ Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli bieżący
utwór jest odtwarzany krócej niż
pięć sekund, wyszukuje poprzedni
utwór. Jeśli odtwarzanie utworu
trwa dłużej niż pięć sekund,
rozpoczyna się od początku.

■ Nacisnąć i przytrzymać, aby
szybko przewinąć utwór do tyłu.
Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

SEEK [ (Szukaj w górę)
■ Nacisnąć, aby wyszukać następny

utwór.
■ Nacisnąć i przytrzymać, aby

szybko przewinąć utwór do przodu.
Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

TUNE/MENU:
Obrócić w prawo lub w lewo, aby
wybrać następny lub poprzedni
utwór. Nacisnąć to pokrętło, aby

wybrać listę. Po wybraniu utworu z
menu, system odtwarza go i powraca
do ekranu CD.

Komunikaty błędów
Jeśli wyświetla się komunikat Disc
Read Error i/lub z czytnika wysuwa
się płyta, może to wynikać z jednego
z poniższych powodów:
■ Płyta ma niewłaściwy lub nieznany

format.
■ Region płyty jest nieodpowiedni.
■ Płyta jest bardzo gorąca.

Spróbować odtworzyć płytę
ponownie, gdy temperatura
powróci do normy.

■ Droga jest bardzo wyboista.
Spróbować odtworzyć płytę
ponownie, gdy pojazd będzie jechał
po równiejszej drodze.

■ Płyta jest brudna, porysowana,
wilgotna lub włożona odwrotnie - z
naklejką skierowaną w dół.

■ Powietrze jest bardzo wilgotne.
Spróbować odtworzyć płytę
później.
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■ Wystąpił problem podczas
zapisywania płyty.

■ W odtwarzaczu CD zakleszczyła
się etykieta płyty.

Jeśli płyta CD nie odtwarza się z
innych powodów, należy spróbować
odtworzyć sprawdzoną, dobrej
jakości płytę CD.
Jeśli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z dealerem.

Odtwarzacz płyt CD/DVD
Odtwarzacz CD/DVD
(z nawigacją)
Odtwarzacz może odtwarzać płyty
CD, MP3 i audio DVD oraz płyty
wideo DVD.
Przy włączonym zapłonie, włożyć
płytę CD/DVD z naklejką skierowaną
do góry w szczelinę czytnika. Czytnik
wciąga płytę i zaczyna ją odtwarzać.
Podczas odtwarzania płyty system
nawigacji jest dostępny.
W celu wyświetlenia pliku wideo
należy ustawić dźwignię skrzyni
biegów w pozycji P (parkowanie).

Odtwarzacz DVD jest kompatybilny
tylko z płytami DVD z odpowiednim
regionem, wydrukowanym na
kopercie większości płyt DVD.
System może odtwarzać:
■ Większość płyt CD
■ CD-R
■ CD-RW
■ Pliki MP3 i niezabezpieczone pliki

w formacie WMA
■ DVD-Video
■ DVD-Audio
■ DVD-R/RW
■ DVD+R/RW
Podczas odtwarzania dowolnej
kompatybilnej, zapisywalnej płyty,
jakość dźwięku może ulec
pogorszeniu z powodu jakości płyty,
metody zapisu, jakości
zarejestrowanej muzyki lub materiału
wideo bądź sposobu obchodzenia się
z płytą.
Mogą wystąpić takie problemy jak
przeskakiwanie, trudności w zapisie
ścieżek, wyszukiwaniu ścieżek/
rozdziałów lub wkładaniu i

wyjmowaniu płyty. W takim
przypadku należy sprawdzić, czy
płyta nie jest uszkodzona lub
spróbować odtworzyć inną
sprawdzoną płytę dobrej jakości.
Aby uniknąć uszkodzenia
odtwarzacza CD/DVD:
■ Nie używać porysowanych ani

uszkodzonych płyt.
■ Nie przyklejać etykiet do płyt.

Etykiety mogą się zakleszczyć w
odtwarzaczu.

■ Wkładać płyty do napędu
pojedynczo.

■ Chronić szczelinę do wkładania płyt
przed obcymi ciałami, cieczami i
zanieczyszczeniami.

■ Użyj mazaka do oznaczenia górnej
powierzchni płyty.

Ładowanie i wysuwanie płyt
Aby załadować płytę:
1. Włączyć zapłon.
2. Włóż płytę z naklejką skierowaną

do góry w szczelinę czytnika.
Odtwarzacz wciągnie płytę. Jeśli
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płyta jest uszkodzona lub włożona
nieprawidłowo, wystąpi błąd i
płyta wysunie się.

Po włożeniu płyta zaczyna się
odtwarzać automatycznie.
Nacisnąć R, aby wysunąć płytę z
odtwarzacza CD/DVD.

Odtwarzanie płyty CD/DVD
Wybór źródła jest możliwy po
włożeniu płyty do odtwarzacza.
Po załadowaniu płyty, wyświetla się
ikona płyty.
Istnieją dwa sposoby odtwarzania
płyt CD/DVD:
■ Włożyć płytę i odtwarzanie

rozpocznie się automatycznie.
■ Nacisnąć przycisk HDD/DVD/AUX

a następnie nacisnąć płyta.

Odtwarzanie płyty Audio CD

Na początku tytułu każdego utworu
wyświetla się jego numer. Jeśli są
dostępne, wyświetlają się informacje
o tytule, wykonawcy i albumie.
Aby odtworzyć płytę, użyć
następujących elementów
sterujących:
r (Odtwarzanie/Pauza): użyć, aby
rozpocząć, wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie.

SEEK[:
■ Nacisnąć, aby wyszukać następny

utwór.
■ Nacisnąć i przytrzymać, aby

szybko przewinąć utwór do przodu.
Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

]SEEK:
■ Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli bieżący
utwór jest odtwarzany krócej niż
pięć sekund, wyszukuje poprzedni
utwór. Jeśli odtwarzanie utworu
trwa dłużej niż pięć sekund,
rozpoczyna się od początku.

■ Nacisnąć i przytrzymać, aby
szybko przewinąć utwór do tyłu.
Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

TUNE/MENU: obrócić w prawo lub w
lewo, aby wyświetlić listę utworów.
Obrócić ponownie, aby przewinąć
listę. Nacisnąć to pokrętło, aby
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wybrać utwór. System odtwarza
wybrany utwór i powraca do ekranu
CD.
Menu CD

Nacisnąć przycisk Menu CD w celu
wyświetlenia Menu CD.
Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać
odtwarzanie losowe. Zaznaczenie
wskazuje, że odtwarzanie losowe jest
włączone.
Lista utworów: nacisnąć, aby
wyświetlić listę utworów na płycie.
Wybrać utwór z listy. Rozpoczyna się
odtwarzanie wybranego utworu i
wyświetla się ekran CD.

Odtwarzanie płyty audio i wideo DVD
Aby odtworzyć płytę DVD-video,
skrzynia biegów musi być ustawiona
w pozycji P (parkowanie) lub musi być
włączony hamulec postojowy.

Po załadowaniu płyty DVD na ekranie
DVD wyświetlają się opcje menu. Po
około 10 sekundach opcje menu
znikają i włącza się tryb
pełnoekranowy. Nacisnąć dowolne
miejsce na ekranie systemu
nawigacyjnego lub nacisnąć przycisk
FAV, HDD/DVD/AUX lub 9 BACK,
aby ponownie wyświetlić ekran menu.
Do obsługi opcji menu DVD użyć
przycisków programowanych lub
nacisnąć przyciski ekranowe. Opcje
DVD znajdują się na dwóch stronach.
Nacisnąć przycisk ekranowy ze

strzałką znajdujący się w dolnym
prawym rogu ekranu, aby wyświetlić
drugą stronę. Dostępne są tylko
funkcje podświetlone. Niektóre opcje
menu są dostępne tylko wtedy, gdy
płyta nie jest odtwarzana.
Opcje DVD
Pelny ekran:
1. Nacisnąć, aby ukryć opcje DVD i

wyświetlić obraz wideo na całym
ekranie.

2. Nacisnąć dowolne miejsce na
ekranie systemu nawigacji lub
nacisnąć przycisk FAV, HDD/
DVD/AUX, 9 BACK, aby na
obrazie wideo wyświetlić przyciski
ekranowe źródeł sygnału.

Kursor:
Nacisnąć, aby przejść do menu
Kursor. Strzałki i inne opcje kursora
umożliwiają nawigację w menu opcji
DVD. Opcje menu Kursor dostępne
są tylko wtedy, gdy płyta DVD
posiada menu.
k, R, l, S (przyciski strzałek):
przyciski strzałek służą do nawigacji
w menu DVD.
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r (Odtwarzanie/Pauza): użyć, aby
rozpocząć, wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie.
SEEK[:
1. Nacisnąć, aby wyszukać

następny rozdział.
2. Nacisnąć kilkakrotnie, aby

kontynuować przewijanie płyty do
przodu.

3. Nacisnąć i przytrzymać, aby
szybko przewinąć płytę do
przodu. Jeśli aktywna jest funkcja
szybkiego przewijania do przodu,
nacisnąć ponownie, aby zmienić
szybkość przewijania. Wyświetla
się upływający czas.

]SEEK:
1. Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego rozdziału. Jeśli
bieżący rozdział jest odtwarzany
krócej niż pięć sekund, system
przechodzi do poprzedniego
rozdziału. Jeśli rozdział jest
odtwarzany dłużej niż
pięć sekund, odtwarzanie
zaczyna się od początku.

Kilkakrotne naciśnięcie powoduje
przewijanie zawartości płyty do
tyłu.

2. Nacisnąć i przytrzymać, aby
szybko przewinąć płytę do tyłu.
Jeśli aktywna jest funkcja
szybkiego przewijania do tyłu,
nacisnąć ponownie, aby zmienić
szybkość przewijania. Wyświetla
się upływający czas.

3. Nacisnąć r, aby wznowić
odtwarzanie.

TUNE/MENU: nacisnąć ] SEEK lub
SEEK [, aby przejść do następnego
lub poprzedniego rozdziału. Można
również przełączać rozdziały,
obracając pokrętłem TUNE/MENU po
dotknięciu ekranu.
Zatrzymaj:
1. Nacisnąć ekran wyświetlacza,

aby wywołać dostępne przyciski.
Nacisnąć ten przycisk, aby
zatrzymać odtwarzanie płyty
DVD.

2. Aby wznowić odtwarzanie płyty
DVD od miejsca, w którym została
zatrzymana, nacisnąć r.

3. Dwukrotnie nacisnąć r, aby
rozpocząć odtwarzanie od
początku płyty DVD.

9 Losowo:
1. Nacisnąć, aby odtworzyć utwory

w kolejności wybranej losowo.
2. Nacisnąć ponownie, aby

odtwarzać po kolei. Ten przycisk
jest dostępny dla płyt DVD-Audio.

Menu DVD: Nacisnąć, aby wyświetlić
pierwsze menu płyty DVD.
Dostępność tej funkcji zależy od płyty
DVD.
Menu: nacisnąć, aby wyświetlić menu
dla aktualnie odtwarzanej części płyty
DVD. Dostępność tej funkcji zależy
od płyty DVD. Funkcja nie jest
dostępna dla płyt DVD-Audio.
Klawiatura: nacisnąć, aby wyświetlić i
przeszukać ekran numerów
rozdziału, ścieżki lub menu. Z
klawiatury numerycznej wprowadzić
numer tytułu/rozdziału lub numer
grupy/ścieżki.
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Wyszukiwanie: nacisnąć, aby
przeprowadzić wyszukiwanie tytułu.
Kat: nacisnąć, aby ustawić kąt ujęcia
obrazu odtwarzanego z płyty DVD, w
zależności od płyty DVD.
Kontynuować naciskanie, aby
przełączać kąty ujęcia obrazu.
Audio: nacisnąć, aby zmienić ścieżkę
dźwiękową i język podczas
odtwarzania płyty DVD.
Kontynuować naciskanie w celu
przełączania dostępnych ścieżek
dźwiękowych lub języków, w
zależności od DVD.
Podtytul: nacisnąć w trakcie
odtwarzania płyty DVD, aby
wyświetlić lub wyłączyć napisy lub
zmienić język napisów. Kontynuować
naciskanie w celu przełączania
dostępnych języków napisów i w celu
wyłączenia napisów, w zależności od
odtwarzanej płyty CD.
Pan Scan: nacisnąć, aby dopasować
obraz panoramiczny do ekranu
wyświetlacza DVD. Nacisnąć ten
przycisk ekranowy, aby włączyć Pan
Scan.

Komunikaty błędów
Jeśli wyświetla się komunikat Disc
Read Error i/lub z czytnika wysuwa
się płyta, może to wynikać z jednego
z poniższych powodów:
■ Płyta ma niewłaściwy lub nieznany

format.
■ Region płyty jest nieodpowiedni.
■ Płyta jest bardzo gorąca.

Spróbować odtworzyć płytę
ponownie, gdy temperatura
powróci do normy.

■ Droga jest bardzo wyboista.
Spróbować odtworzyć płytę
ponownie, gdy pojazd będzie jechał
po równiejszej drodze.

■ Płyta jest brudna, porysowana,
wilgotna lub włożona odwrotnie - z
naklejką skierowaną w dół.

■ Powietrze jest bardzo wilgotne.
Spróbować odtworzyć płytę
później.

■ Wystąpił problem podczas
zapisywania płyty.

■ W odtwarzaczu CD/DVD
zakleszczyła się etykieta płyty.

Jeśli płyta CD lub DVD nie odtwarza
się z innych powodów, należy
spróbować odtworzyć sprawdzoną,
dobrej jakości płytę CD lub DVD.
Jeśli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z dealerem.

MP3
Format MP3
Podczas nagrywania płyt z plikami
MP3 należy przestrzegać
określonych wytycznych. W
przeciwnym razie płyta CD może nie
odtwarzać się.
Wytyczne:
■ Częstotliwość próbkowania: 8 kHz,

16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz i 48 kHz.

■ Obsługiwane szybkości
przesyłania danych: 8, 16, 24, 32,
40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128,
144, 160, 192, 224, 256 i 320 kbps.

■ Maksymalna liczba folderów
wynosi 255 a maksymalna liczba
poziomów folderów wynosi 8.
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■ Maksymalna liczba plików na płycie
- 1024.

■ Zapisane na płycie CD-R lub CD-
RW o maksymalnej pojemności
700 MB.

■ Korzystanie z menu wykonawca/
album/tytuł utworu/gatunek
muzycznego nawigatora wymaga
uprzedniego pełnego
zeskanowania płyty CD. Płyta nie
jest skanowana podczas
odtwarzania.

Odtwarzanie płyty CD z plikami
MP3 (bez nawigacji)
Po włożeniu płyty z plikami MP3 do
odtwarzacza, wyświetla się MP3.
Jeśli płyta jest już załadowana i
odtwarzany jest sygnał z innego
źródła, nacisnąć SOURCE, aby
przełączyć źródło na płytę. Gdy
rozpoczyna się odtwarzanie utworu,
na wyświetlaczu pojawia się jego
numer.
r (Odtwarzanie/Pauza): nacisnąć,
aby rozpocząć, wstrzymać lub
wznowić odtwarzanie załadowanej
płyty.

SEEK [ (Następny/ przewijanie do
przodu):
1. Nacisnąć, aby wyszukać

następny utwór.
2. Nacisnąć ponownie, aby

kontynuować przewijanie płyty do
przodu.

3. Nacisnąć i przytrzymać w celu
szybkiego przewinięcia do przodu
odtwarzanych utworów.

4. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

] SEEK (Poprzedni/ Przewijanie do
tyłu):
1. Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli
bieżący utwór jest odtwarzany
krócej niż pięć sekund, system
przechodzi do poprzedniego
utworu. Jeśli odtwarzanie
bieżącego utworu trwa dłużej niż
pięć sekund, rozpoczyna się od
początku.

2. Nacisnąć ponownie, aby
kontynuować przewijanie płyty do
tyłu.

3. Nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk w celu szybkiego
przewinięcia do tyłu
odtwarzanych utworów.

4. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

TUNE/MENU:
1. Obrócić w prawo lub w lewo, aby

wyświetlić listę utworów.
2. Obrócić ponownie, aby przewinąć

listę.
3. Nacisnąć TUNE/MENU, aby

wybrać utwór. System odtwarza
wybrany utwór i powraca do
ekranu CD.

Menu muzyki MP3
Nacisnąć przycisk ekranowy Menu,
gdy to źródło jest aktywne, aby
przejść do menu.
Nacisnąć jeden z poniższych
przycisków na menu MP3.
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Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać
odtwarzanie losowe.
Lista odtwarzania: nacisnąć, aby
wyświetlić listy odtwarzania zapisane
na płycie. Wybrać listę odtwarzania,
aby wyświetlić wszystkie utwory z tej
listy. Lista może wyświetlić się z
opóźnieniem. Wybrać utwór z listy,
aby rozpocząć odtwarzanie.
Wykonawcy: nacisnąć, aby
wyświetlić listę wykonawców
utworów zapisanych na płycie.
Wybrać nazwę wykonawcy, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów
tego wykonawcy. Lista może
wyświetlić się z opóźnieniem. Wybrać
utwór z listy, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Albumy: nacisnąć, aby wyświetlić
albumy utworów z płyty. Wybrać
album, aby wyświetlić wszystkie
utwory z albumu. Lista może
wyświetlić się z opóźnieniem. Wybrać
utwór z listy, aby rozpocząć
odtwarzanie.

Tytuly utworów: nacisnąć, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów z
płyty. Utwory wyświetlane są w
kolejności zapisanej na płycie. Lista
może wyświetlić się z opóźnieniem.
Aby rozpocząć odtwarzanie, wybrać
utwór z listy.
Gatunki: nacisnąć, aby wyświetlić
gatunki. Wybrać gatunek, aby
wyświetlić wszystkie utwory z tego
gatunku. Wybrać utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Foldery/listy odtwarzania: nacisnąć,
aby otworzyć listę folderów w celu
uzyskania dostępu do plików w
strukturze folderu.
Katalog główny
Katalog główny traktowany jest jak
folder. Wszystkie pliki znajdujące się
w katalogu głównym są dostępne w
pierwszej kolejności, przed
wszystkimi folderami z katalogu
głównego.
Puste foldery
Jeśli katalog główny lub folder jest
pusty lub zawiera tylko foldery,
odtwarzacz przechodzi do
następnego folderu struktury plików,

który zawiera skompresowany plik
audio. Puste foldery nie są
wyświetlane ani numerowane.
Brak folderu
Jeśli płyta CD zawiera tylko
skompresowane pliki audio bez
żadnych folderów ani list
odtwarzania, wszystkie pliki
umieszczone są w katalogu głównym.
System plików i nazwy
Tytuły utworów, nazwy wykonawców,
tytuły albumów i gatunki pobierane są
ze znaczników ID3 plików i
wyświetlają się tylko wtedy, gdy są
zapisane w znacznikach. Jeśli
znacznik ID3 nie zawiera tytułu
utworu, jako tytuł utworu
radioodtwarzacz wyświetla nazwę
pliku.
Zaprogramowane listy odtwarzania
Radioodtwarzacz rozpoznaje
zaprogramowane listy odtwarzania,
lecz ich edycja nie jest możliwa. Te
listy odtwarzania są traktowane jako
specjalne foldery ze
skompresowanymi plikami audio.
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Odtwarzanie płyt CD z plikami
MP3 i płyt DVD (z nawigacją)
Po włożeniu płyty z plikami MP3 do
odtwarzacza, wyświetla się MP3.

Jeśli płyta jest już załadowana, lecz
aktualnie wyświetla się ekran mapy
lub odtwarzany jest sygnał z innego
źródła audio, nacisnąć przycisk HDD/
DVD/AUX, aby przełączyć źródło na
płytę. Gdy rozpoczyna się
odtwarzanie utworu, na wyświetlaczu
pojawia się jego numer.
Aby odtworzyć płytę:
r (Odtwarzanie/Pauza): użyć, aby
rozpocząć, wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie załadowanej płyty.

SEEK[:
1. Nacisnąć, aby wyszukać

następny utwór.
2. Nacisnąć ponownie, aby

kontynuować przewijanie płyty do
przodu.

3. Nacisnąć i przytrzymać w celu
szybkiego przewinięcia do przodu
odtwarzanych utworów.

4. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

]SEEK:
1. Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli
bieżący utwór jest odtwarzany
krócej niż pięć sekund, system
przechodzi do poprzedniego
utworu. Jeśli odtwarzanie
bieżącego utworu trwa dłużej niż
pięć sekund, rozpoczyna się od
początku.

2. Nacisnąć ponownie, aby
kontynuować przewijanie płyty do
tyłu.

3. Nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk w celu szybkiego
przewinięcia do tyłu
odtwarzanych utworów.

4. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

TUNE/MENU:
1. Obrócić w prawo lub w lewo, aby

wyświetlić listę utworów.
2. Obrócić ponownie, aby przewinąć

listę.
3. Nacisnąć TUNE/MENU, aby

wybrać utwór. System odtwarza
wybrany utwór i powraca do
ekranu CD.

Menu muzyki MP3
Nacisnąć przycisk ekranowy DISC
lub nacisnąć pokrętło TUNE/MENU
na panelu sterującym przy
pokazanym ekranie audio, aby
wyświetlić Menu dyski muzyczne.
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Nacisnąć dowolny z przycisków
kategorii na Menu dyski muzyczne,
aby wyświetlić odpowiedni ekran
kategorii:
Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
■ Foldery/listy odtwarzania

Nacisnąć, aby wyświetlić foldery
zapisane na płycie. Wybrać folder,
aby wyświetlić listę wszystkich
utworów w tym folderze. Po
wybraniu utworu z listy rozpoczyna
się jego odtwarzanie.

■ Lista utworów
Nacisnąć, aby wyświetlić listę
wszystkich utworów z płyty. Po
wybraniu utworu z listy rozpoczyna
się jego odtwarzanie. Utwory
wyświetlają się według struktury

folderów i plików utworzonej przez
oprogramowanie do zapisu płyty
CD.

■ Wykonawcy
Nacisnąć, aby wyświetlić listę
wykonawców utworów zapisanych
na płycie. Wybrać nazwę
wykonawcy, aby wyświetlić listę
wszystkich utworów tego
wykonawcy. Po wybraniu
żądanego utworu z listy
rozpoczyna się jego odtwarzanie.

■ Albumy
Nacisnąć, aby wyświetlić albumy
utworów z płyty. Wybrać album,
aby wyświetlić wszystkie utwory z
albumu. Po wybraniu utworu z listy
rozpoczyna się jego odtwarzanie.

■ Gatunki
Nacisnąć, aby wyświetlić gatunki
utworów z płyty. Wybrać gatunek,
aby wyświetlić wszystkie utwory z
tego gatunku. Po wybraniu utworu

z listy rozpoczyna się jego
odtwarzanie.

■ Tytuly utworów
Nacisnąć, aby wyświetlić listę
wszystkich utworów z płyty. Po
wybraniu utworu z listy rozpoczyna
się jego odtwarzanie. Utwory
wyświetlane są w kolejności
alfabetycznej w oparciu o znacznik
ID3 - tytuł utworu, jeśli jest
dostępny.

Foldery
Katalog główny
Katalog główny traktowany jest jak
folder. Wszystkie pliki znajdujące się
w katalogu głównym są dostępne w
pierwszej kolejności, przed
wszystkimi folderami z katalogu
głównego.
Pusty katalog lub folder
Jeśli katalog główny lub folder jest
pusty lub zawiera tylko foldery,
odtwarzacz przechodzi do
następnego folderu struktury plików,
który zawiera skompresowany plik
audio. Puste foldery nie są
wyświetlane ani numerowane.
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Brak folderu
Jeśli płyta CD zawiera tylko
skompresowane pliki audio bez
żadnych folderów ani list
odtwarzania, wszystkie pliki
umieszczone są w katalogu głównym.
System plików i nazwy
Wyświetlany tytul utworu jest
pobierany ze znacznika ID3 pliku.
Jeśli znacznik ID3 nie zawiera tytułu
utworu, jako tytuł utworu
radioodtwarzacz wyświetla nazwę
pliku.
Zaprogramowane listy odtwarzania
Radioodtwarzacz rozpoznaje
zaprogramowane listy odtwarzania,
lecz ich edycja nie jest możliwa. Te
listy odtwarzania są traktowane jako
specjalne foldery ze
skompresowanymi plikami audio.

Urządzenie z twardym
dyskiem
Dysk twardy (HDD)
(z nawigacją)
Utwory można zapisywać na dysku
twardym (HDD).
Formaty obsługiwane przez HDD:
■ MP3
■ MP3-Pro
■ WMA
■ Audible.com
■ M4A
Utwory można zapisywać z
odtwarzacza płyt CD lub urządzenia
pamięci masowej podłączonego do
złącza USB.
W celu optymalnego zapisu należy
upewnić się, że płyta jest czysta i
nieuszkodzona. W przeciwnym razie
system może zarejestrować utwór
częściowo.

Aby wybrać dysk twardy jako źródło
sygnału audio:
Nacisnąć przycisk HDD/DVD/AUX;
kolejno przełączać dostępne źródła
audio aż wyświetli się HDD lub jeden
raz nacisnąć przycisk HDD/DVD/
AUX a następnie nacisnąć przycisk
źródła HDD.

Zapisywanie z płyty CD na dysk
twardy
Szybkość zapisu wzrasta, jeśli
podczas zapisywania odsłuchuje się
dźwięk z innego źródła.
Aby zapisać wszystkie utwory z płyty:
1. Załadować płytę CD lub naciskać

przycisk HDD/DVD/AUX, aż
wyświetli się ekran DISC.

2. Nacisnąć przycisk o REC.
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3. Wyświetla się potwierdzenie.

4. Wybrać Wszystkie utwory, aby
nagrać wszystkie utwory.
Pokazuje się pasek postępu.

Aby zapisać wybrane utwory z płyty:
1. Załadować płytę CD lub naciskać

przycisk HDD/DVD/AUX, aż
wyświetli się ekran DISC.

2. Nacisnąć ] SEEK lub SEEK
[ lub Menu dyski muzyczne, aby
wybrać utwór do nagrania.

3. Nacisnąć przycisk o REC.
4. Wyświetla się potwierdzenie.
5. Wybrać tytuł utworu do zapisania.

Pokazuje się pasek postępu.

Zapisywanie z urządzenia USB na
dysk twardy
Aby skopiować wszystkie utwory z
urządzenia USB:
1. Podłączyć urządzenie USB lub

naciskać przycisk HDD/DVD/
AUX, aż na ekranie DISC
wyświetli się USB.

2. Nacisnąć przycisk o REC.
3. Wyświetla się potwierdzenie.
4. Wybrać Wszystkie utwory, aby

skopiować wszystkie utwory.
Pokazuje się pasek postępu.

Aby zapisać wybrane utwory:
1. Podłączyć urządzenie USB lub

naciskać przycisk HDD/DVD/
AUX, aż na ekranie DISC
wyświetli się USB.

2. Użyć ] SEEK lub SEEK [ lub
Menu HDD, aby wybrać utwór do
nagrania.

3. Nacisnąć przycisk o REC.
4. Wyświetla się potwierdzenie.
5. Wybrać tytuł utworu do zapisania.

Pokazuje się pasek postępu.

Kopiowanie zawartości
Po uruchomieniu funkcji zapisu
system sprawdza, czy dana
zawartość nie znajduje się już na
dysku twardym. Jeśli cała zawartość
płyty CD znajduje się już na dysku
twardym, nie zostanie zapisana.
Po ustaleniu, że na dysku twardym
brak jest części lub całości
zawartości, na dysk zostanie
skopiowana brakująca zawartość.
Jeśli ten sam plik jest kopiowany z
urządzenia USB i z płyty CD, na
dysku mogą się znaleźć duplikaty
utworów.

Wysuwanie płyty CD
Jeśli płyta CD wysunie się przed
zakończeniem zapisu, na dysku
twardym zachowają się tylko te
utwory, które zostały całkowicie
zapisane. Niekompletne utwory
zostaną usunięte.

Tryb zasilania
W razie wyłączenia systemu w trakcie
zapisu z płyty CD lub urządzenia
USB, zapis zostanie zatrzymany. Po
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ponownym włączeniu
radioodtwarzacza proces zapisu nie
wznawia się automatycznie.

Odtwarzanie zawartości dysku
twardego

Do obsługi funkcji dysku twardego w
czasie, gdy źródło HDD jest aktywne
służą poniższe przyciski lub przyciski
dotykowe:
r (Odtwarzanie/Pauza): nacisnąć,
aby rozpocząć, wstrzymać lub
wznowić odtwarzanie z bieżącego
źródła sygnału.

SEEK[:
1. Nacisnąć, aby wyszukać

następny utwór.
2. Nacisnąć i przytrzymać w celu

szybkiego przewinięcia do przodu
odtwarzanych utworów.

3. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

]SEEK:
1. Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli
bieżący utwór jest odtwarzany
krócej niż pięć sekund,
rozpoczyna się odtwarzanie
poprzedniego utworu. Jeśli
odtwarzanie bieżącego utworu
trwa dłużej niż pięć sekund,
rozpoczyna się od początku.

2. Nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk w celu szybkiego
przewinięcia do tyłu
odtwarzanych utworów.

3. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

TUNE/MENU:
1. Obrócić w prawo lub w lewo, aby

wyświetlić Wszystkie utwory.
2. Obrócić ponownie, aby przewinąć

listę.
3. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU,

aby wybrać utwór. System
odtwarza wybrany utwór i
powraca do ekranu CD.

DEL (Usuń):
1. Z ekranu Menu HDD wybrać

utwór do usunięcia.
2. Nacisnąć przycisk DEL.

Aby usunąć całą listę Wykonawcy,
Albumy lub Gatunki, wybrać
kategorię na ekranie Menu HDD.
Nacisnąć przycisk DEL.
Menu HDD
Z ekranu HDD, nacisnąć przycisk
ekranowy Menu HDD na ekranie
HDD, aby wyświetlić Menu HDD.
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Nacisnąć jeden z poniższych
przycisków na Menu HDD.
Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
Podobne utwory:
Nacisnąć, aby użyć technologii
rozpoznawania muzyki Gracenote® i
powiązanych danych w celu
stworzenia listy utworów podobnych
do aktualnie odtwarzanego. Wybrać
utwór z listy.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
dla utworów zapisanych na HDD z
płyt CD z utworami w formacie audio
a nie w MP3 lub innych formatach
skompresowanych.

Podczas zapisu płyt CD na HDD, przy
tworzeniu listy może wystąpić
opóźnienie wynikające z
konieczności skompresowania
wszystkich plików.
Lista odtwarzania:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić listy

odtwarzania z dysku twardego.
2. Wybrać listę odtwarzania, aby

wyświetlić wszystkie utwory z
listy.

3. Wybrać utwór z listy. Po wybraniu
wyświetla się Tryb: lista
odtwarzania.

Wykonawcy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić

wykonawców utworów z dysku
twardego.

2. Wybrać wykonawcę, aby
wyświetlić listę utworów tego
wykonawcy.

3. Wybrać utwór z listy. Po wybraniu
wyświetla się Tryb: wykonawca.

Albumy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić albumy

utworów z dysku twardego.
2. Wybrać album, aby wyświetlić

wszystkie utwory z albumu.
3. Wybrać utwór z listy. Po wybraniu

wyświetla się Tryb: album.
Wszystkie utwory:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić listę

wszystkich utworów z dysku
twardego.

2. Wybrać utwór z listy. Po wybraniu
wyświetla się Tryb: wszystkie
utwory.

Gatunki:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić gatunki

utworów z dysku twardego.
2. Wybrać gatunek, aby wyświetlić

wszystkie utwory z tego gatunku.
3. Wybrać utwór z listy. Po wybraniu

wyświetla się Tryb: gatunek.
Ostatnio zapisane:
Naciśnij, aby wyświetlić listę ostatnich
50 utworów zapisanych na HDD. Po
wybraniu wyświetla się Tryb: ostatnio
zapisane.
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Zapisywanie ulubionych z HDD
Aby przyporządkować aktualnie
odtwarzany utwór z HDD do
zaprogramowanej kategorii:
1. Naciskać przycisk FAV, aż

wyświetli się kategoria FAV listy
odtwarzania.

2. Nacisnąć i przytrzymać
programowany przycisk na dole
ekranu, aż wyświetli się
komunikat Zapisano jako
ulubione.

Aby zapisać cały Wykonawca,
Album lub Gatunek do
zaprogramowanej kategorii FAV:
1. Naciskać przycisk FAV, aż

wyświetli się prawidłowa
kategoria FAV.

2. Nacisnąć i przytrzymać
programowany przycisk na dole
ekranu.

Odtwarzanie ulubionych z HDD
Ulubione utwory można odtworzyć w
jeden z dwóch sposobów:
■ Naciskać przycisk FAV, aż

wyświetli się odpowiednia
kategoria FAV HDD. Nacisnąć
programowany przycisk na dole
ekranu FAV HDD.

■ Wybrać FAV z Menu HDD. Na
odpowiedniej liście znajdują się
Wykonawca, Album i Gatunek.

Urządzenia obsługujące USB
Złącze USB obsługuje:
■ USB 2.0.
■ Pamięci USB lub pendrive.
■ Przenośne dyski twarde USB.

Specjalną uwagę należy zwrócić na
źródło zasilania tych urządzeń
(przez magistralę USB lub zasilanie
zewnętrzne).

■ Adaptery nośników danych takich
jak SD Flash, Compact Flash lub
SD Micro.

Niektóre urządzenia pamięci
masowej USB mogą nie być
rozpoznawane.

Muzykę można odtwarzać
bezpośrednio z urządzenia USB
sterowanego za pośrednictwem
funkcji sterujących MP3 i menu.

Odtwarzanie z USB
Urządzenie pamięci masowej USB
można podłączyć do gniazda USB w
celu skopiowania skompresowanych
plików audio na dysk twardy.
Zawartość można również odtwarzać
bezpośrednio z USB.
Gniazdo USB znajduje się w konsoli
podłogowej.

Po podłączeniu urządzenia USB
wyświetla się ikona USB.
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Aby odtworzyć pliki z urządzenia
USB:
■ Po podłączeniu urządzenia USB

odtwarzanie zaczyna się
automatycznie.

■ Nacisnąć HDD/DVD/AUX a
następnie przycisk ekranowy USB.

Gdy źródło USB jest aktywne, funkcję
USB należy obsługiwać w
następujący sposób:
r (Odtwarzanie/Pauza): nacisnąć,
aby rozpocząć, wstrzymać lub
wznowić odtwarzanie z bieżącego
źródła sygnału.
SEEK[:
1. Nacisnąć, aby wyszukać

następny utwór.
2. Nacisnąć i przytrzymać w celu

szybkiego przewinięcia do przodu
odtwarzanych utworów. Zwolnić
przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

]SEEK:
1. Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli
bieżący utwór jest odtwarzany
krócej niż pięć sekund,
rozpoczyna się odtwarzanie
poprzedniego utworu. Jeśli
odtwarzanie bieżącego utworu
trwa dłużej niż pięć sekund,
rozpoczyna się od początku.

2. Nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk w celu szybkiego
przewinięcia do tyłu
odtwarzanych utworów.

3. Zwolnić przycisk, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

TUNE/MENU:
1. Obrócić w prawo lub w lewo, aby

wyświetlić listę utworów.
2. Obrócić ponownie, aby przewinąć

listę.
3. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU,

aby zaznaczyć utwór. System
odtwarza wybrany utwór i
powraca do ekranu USB.

Menu USB

Nacisnąć przycisk ekranowy Menu
USB lub nacisnąć pokrętło TUNE/
MENU przy pokazanym ekranie USB
Audio, aby wyświetlić Menu USB.
Wybrać jeden z poniższych
przycisków na Menu USB.
Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
Wybrać ponownie, aby zatrzymać tę
funkcję.
Foldery/listy odtwarzania: wybrać,
aby wyświetlić listy odtwarzania
przechowywane w urządzeniu USB.
Wybrać folder/ listę odtwarzania, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów w
folderze lub na liście odtwarzania.
Wybrać utwór z listy. Po wybraniu
wyświetla się Tryb: Folder/Lista.
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Lista utworów: nacisnąć, aby
wyświetlić listę utworów i ścieżek, na
których są zapisane.
Wykonawcy: nacisnąć, aby
wyświetlić wykonawców utworów
zapisanych w urządzeniu USB.
Wybrać wykonawcę, aby wyświetlić
listę wszystkich utworów tego
wykonawcy. Wybrać utwór z listy. Po
wybraniu wyświetla się Tryb:
wykonawca.
Albumy: nacisnąć, aby wyświetlić
albumy z utworami zapisanymi w
urządzeniu USB. Wybrać album, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów z
tego albumu. Wybrać utwór z listy. Po
wybraniu wyświetla się Tryb: album.
Wszystkie utwory: nacisnąć, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów
zapisanych w urządzeniu USB.
Wybrać utwór z listy. Po wybraniu
wyświetla się Tryb: wszystkie utwory.
Gatunki: nacisnąć, aby wyświetlić
gatunki utworów zapisanych w
urządzeniu USB. Wybrać gatunek,
aby wyświetlić listę wszystkich

utworów z tego gatunku. Wybrać
utwór z listy. Po wybraniu wyświetla
się Tryb: gatunek.
Odlacz USB: nacisnąć przed
odłączeniem urządzenia USB. Jeśli
urządzenie USB zostanie odłączone
bez uprzedniego wybrania opcji
Odlacz USB, pliki mogą ulec
uszkodzeniu.

Odtwarzanie z urządzenia iPod®

Ta funkcja obsługuje następujące
modele urządzeń iPod:
■ iPod touch (1., 2., 3., i 4 generacji)
■ iPod classic
■ iPod z wideo
■ iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. i 6.

generacji)

■ iPhone 4
■ iPhone 3GS
■ iPhone 3G
■ iPhone
Aby zapewnić właściwe działanie
urządzenia, należy upewnić się, że
iPod posiada najnowsze
oprogramowanie sprzętowe z firmy
Apple®. Oprogramowanie do
urządzenia iPod można uaktualnić za
pomocą najnowszej wersji aplikacji
iTunes®.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej
www.apple.com/itunes.
Zapisywanie z urządzenia iPod na
dysk twardy (HDD) nie jest
obsługiwane. Media należy
zapisywać za pomocą urządzenia
pamięci masowej USB.
Aby podłączyć urządzenie iPod i
sterować nim, należy podłączyć
jeden koniec standardowego
przewodu USB iPod do gniazda
urządzenia iPod. Drugi koniec
przewodu podłączyć do gniazda USB
w konsoli środkowej.
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Na wyświetlaczu radioodtwarzacza
pokazują się informacje o muzyce z
urządzenia iPod i samochodowy
system audio rozpoczyna
odtwarzanie.
Akumulator urządzenia iPod ładuje
się automatycznie przy włączonym
zapłonie. Po wyłączeniu zapłonu w
czasie, gdy urządzenie iPod jest
podłączone za pomocą przewodu
USB iPod, ładowanie akumulatora
urządzenia iPod zostaje zatrzymane i
iPod automatycznie wyłącza się.
Jeśli dany model urządzenia iPod nie
jest obsługiwany, w samochodzie
można odsłuchiwać utwory z tego
urządzenia, podłączając je do
dodatkowego gniazda wejściowego
poprzez standardowy przewód stereo
3,5 mm. Zewnętrzne urządzenia
audio 3 53.

Menu iPod

Nacisnąć dowolny z poniższych
przycisków Menu iPod, aby
wyświetlić odpowiedni ekran:
Losowo:
1. Nacisnąć, aby odtworzyć utwory

w kolejności wybranej losowo.
2. Ponownie nacisnąć przycisk, aby

zatrzymać tę funkcję.

Lista odtwarzania:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić listy

odtwarzania zapisane w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwę listy odtwarzania,
aby wyświetlić wszystkie utwory z
listy.

3. Wybrać żądany utwór z listy. Po
wybraniu utworu w menu
głównym urządzenia iPod pojawia
się Tryb: lista odtwarzania.

Wykonawcy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić

wykonawców utworów
zapisanych w urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwę wykonawcy, aby
wyświetlić listę wszystkich
utworów tego wykonawcy.

3. Wybrać żądany utwór z listy. Po
wybraniu utworu w menu
głównym urządzenia iPod pojawia
się Tryb: wykonawca.
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Albumy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić albumy

zapisane w urządzeniu iPod.
2. Wybrać nazwę albumu, aby

wyświetlić wszystkie utwory z
albumu.

3. Wybrać żądany utwór z listy. Po
wybraniu utworu w menu
głównym urządzenia iPod pojawia
się Tryb: album.

Wszystkie utwory:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić listę

wszystkich zapisanych w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać żądany utwór z listy. Po
wybraniu utworu w menu
głównym urządzenia iPod pojawia
się Tryb: wszystkie utwory.

Gatunki:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić gatunki

utworów zapisanych w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwę gatunku, aby
wyświetlić wszystkie utwory z
tego gatunku.

3. Wybrać żądany utwór z listy. Po
wybraniu utworu w menu
głównym urządzenia iPod pojawia
się Tryb: gatunek.

Kompozytorzy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić

kompozytorów zapisanych w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwisko kompozytora,
aby wyświetlić listę wszystkich
utworów tego kompozytora.

3. Wybrać żądany utwór z listy. Po
wybraniu utworu w menu
głównym urządzenia iPod pojawia
się Tryb: kompozytor.

Podcasty wyświetlają się ogólnie jako
muzyka. Nie posiadają własnej
kategorii. Można je wyszukiwać
według tytułu, wykonawcy i albumu,
podobnie jak inne pliki muzyczne.

Odlacz iPod Nacisnąć, aby odłączyć
urządzenie iPod. Jeśli urządzenie
iPod zostanie odłączone bez
uprzedniego wybrania tego
przycisku, pliki w urządzeniu iPod
mogą ulec uszkodzeniu.

Zewnętrzne urządzenia
audio
Pojazd wyposażony jest w
dodatkowe gniazdo wejściowe, które
znajduje się w konsoli podłogowej.
Jako zewnętrzne źródła audio można
wykorzystać takie urządzenia jak:
■ laptop
■ odtwarzacz MP3
■ odtwarzacz kasetowy
To gniazdo nie jest wyjściem sygnału
audio. Nie podłączać słuchawek do
dodatkowego gniazda wejściowego.
Zewnętrzne urządzenia audio należy
konfigurować w pojeździe z dźwignią
skrzyni biegów w pozycji P
(parkowanie).
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Podłączyć przewód 3,5 mm
urządzenia zewnętrznego do
dodatkowego gniazda wejściowego.
Po podłączeniu urządzenia system
automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie audio z urządzenia
przez głośniki pojazdu.
Jeśli urządzenie zewnętrzne zostało
wcześniej podłączone, lecz aktualnie
odtwarzany jest sygnał z innego
źródła, nacisnąć na stronie
początkowej przycisk ekranowy Now
Playing, a następnie naciskać
Source w celu wyświetlenia kolejno
ekranów wszystkich dostępnych
źródeł audio, aż do wybrania ekranu
źródła AUX.

Odtwarzanie z USB
Do portu USB może być podłączona
pamięć masowa USB lub urządzenie
MTP (Microsoft Transfer Protocol).
Gniazdo USB znajduje się w konsoli
środkowej.
Po podłączeniu urządzenia USB
wyświetla się ikona USB.

Odtwarzacz USB MP3 i napędy USB
■ Podłączane odtwarzacze USB

MP3 i pamięci Flash USB muszą
być zgodne ze specyfikacją USB
Mass Storage Class (USB MSC).

■ Obsługiwane są tylko odtwarzacze
USB MP3 i napędy USB z
rozmiarem sektora 512 bajtów i
rozmiarem klastra mniejszym lub
równym 32 kilobajtom w systemie
plików FAT32.

■ Dyski twarde nie są obsługiwane.
■ Odnośnie do danych zapisanych

na odtwarzaczu USB MP3 lub
urządzeniu USB mają
zastosowanie poniższe
ograniczenia:
◆ Maksymalna głębokość struktury

katalogów: 11 poziomów.
◆ Maksymalna liczba

wyświetlanych plików w formacie
MP3/WMA: 1000.

■ Odtwarzanie plików WMA z
kontrolą dostępu (DRM),
pobranych ze sklepów
internetowych, nie jest możliwe.
Bezpieczne odtwarzanie plików

WMA jest możliwe tylko w
przypadku, gdy zostały utworzone
w programie Windows Media
Player wersji 8 lub nowszej.
◆ Dozwolone rozszerzenia list

odtwarzania: .m3u, .pls.
◆ Pozycje listy odtwarzania muszą

być podane w formie tzw. ścieżek
względnych.

◆ Nie może zostać ustawiony
atrybut systemowy folderów/
plików zawierających dane
dźwiękowe.

Aby odtworzyć pliki z urządzenia
USB:
■ Po podłączeniu urządzenia USB

odtwarzanie zaczyna się
automatycznie.

■ Nacisnąć przycisk ekranowy Now
Playing na stronie początkowej, a
następnie naciskać przycisk
SOURCE na panelu sterującym w
celu wyświetlenia kolejno ekranów
wszystkich dostępnych źródeł
audio, aż do wybrania ekranu
źródła USB.
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Gdy źródło USB jest aktywne, funkcję
USB należy obsługiwać w
następujący sposób:
r (Odtwarzanie/Pauza): nacisnąć,
aby rozpocząć, wstrzymać lub
wznowić odtwarzanie z bieżącego
źródła sygnału.
] SEEK (Szukaj w dół)
1. Nacisnąć, aby powrócić do

początku bieżącego lub
poprzedniego utworu. Jeśli
bieżący utwór jest odtwarzany
krócej niż pięć sekund,
rozpoczyna się odtwarzanie
poprzedniego utworu. Jeśli
odtwarzanie bieżącego utworu
trwa dłużej niż pięć sekund,
rozpoczyna się od początku.

2. Nacisnąć i przytrzymać w celu
szybkiego przewinięcia do tyłu
odtwarzanych utworów.

3. Zwolnić, aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

SEEK [ (Szukaj w górę)
1. Nacisnąć, aby wyszukać

następny utwór.
2. Nacisnąć i przytrzymać w celu

szybkiego przewinięcia do przodu
odtwarzanych utworów. Zwolnić,
aby powrócić do normalnej
szybkości odtwarzania.
Wyświetla się upływający czas.

Menu USB
Nacisnąć jeden z poniższych
przycisków na Menu USB.
Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać
odtwarzanie losowe.
Lista odtwarzania: nacisnąć, aby
wyświetlić listy odtwarzania zapisane
w urządzeniu USB. Wybrać listę
odtwarzania, aby wyświetlić listę
wszystkich utworów z tej listy. Lista
może wyświetlić się z opóźnieniem.
Wybrać utwór z listy, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Wykonawcy: nacisnąć, aby
wyświetlić listę wykonawców
utworów zapisanych w urządzeniu

USB. Wybrać nazwisko wykonawcy,
aby wyświetlić listę wszystkich
albumów tego wykonawcy. Lista
może wyświetlić się z opóźnieniem.
Aby wybrać utwór, dotknąć Wszystkie
utwory i następnie wybrać utwór lub
dotknąć album i wybrać utwór z listy
w celu rozpoczęcia odtwarzania.
Albumy: nacisnąć, aby wyświetlić
albumy z utworami zapisanymi w
urządzeniu USB. Wybrać album, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów z
tego albumu. Lista może wyświetlić
się z opóźnieniem. Wybrać utwór z
listy, aby rozpocząć odtwarzanie.
Tytuly utworów: nacisnąć, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów
zapisanych w urządzeniu USB.
Utwory wyświetlane są w kolejności
zapisanej na płycie. Lista może
wyświetlić się z opóźnieniem. Aby
rozpocząć odtwarzanie, wybrać
utwór z listy.
Gatunki: nacisnąć, aby wyświetlić
gatunki utworów zapisanych w
urządzeniu USB. Wybrać gatunek,
aby wyświetlić listę wszystkich
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utworów z tego gatunku. Wybrać
utwór z listy, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Foldery/listy odtwarzania: nacisnąć,
aby otworzyć listę folderów w celu
uzyskania dostępu do plików w
strukturze folderu.

System plików i nazwy
Tytuły utworów, nazwy wykonawców,
tytuły albumów i gatunki pobierane są
ze znaczników ID3 plików i
wyświetlają się tylko wtedy, gdy są
zapisane w znacznikach. Jeśli
znacznik ID3 nie zawiera tytułu
utworu, jako tytuł utworu
radioodtwarzacz wyświetla nazwę
pliku.

Odtwarzanie z urządzenia
iPod®

Ta funkcja obsługuje następujące
modele urządzeń iPod:
■ iPod nano® (generacja 1, 2, 3 i 4)
■ iPod z wideo (generacja 5.0 i 5.5).

Wideo nie wyświetla się;
obsługiwane jest tylko audio.

■ iPod classic® (generacja 6)
■ iPod touch® (generacja 1 i 2)
W następujących sytuacjach mogą
występować problemy z obsługą i
funkcjonowaniem:
■ Gdy podłączono urządzenie iPod z

oprogramowaniem układowym w
wersji nowszej, niż jest
obsługiwana przez system
Infotainment.

■ Gdy podłączono urządzenie iPod z
zainstalowanym
oprogramowaniem układowym firm
trzecich.

Aby podłączyć urządzenie iPod i
sterować nim, należy podłączyć
jeden koniec standardowego
przewodu USB iPod do gniazda
urządzenia iPod. Drugi koniec
przewodu podłączyć do gniazda USB
w konsoli środkowej.
Na wyświetlaczu radioodtwarzacza
pokazują się informacje o muzyce z
urządzenia iPod i samochodowy
system audio rozpoczyna
odtwarzanie.

Akumulator urządzenia iPod ładuje
się automatycznie przy włączonym
pojeździe. Po wyłączeniu pojazdu w
czasie, gdy urządzenie iPod jest
podłączone za pomocą przewodu
USB iPod, ładowanie akumulatora
urządzenia iPod zostaje zatrzymane i
iPod automatycznie wyłącza się.
Jeśli dany model urządzenia iPod nie
jest obsługiwany, w samochodzie
można odsłuchiwać utwory z tego
urządzenia, podłączając je do
dodatkowego gniazda wejściowego
poprzez standardowy przewód stereo
3,5 mm.

Menu iPod
Losowo: nacisnąć, aby odtworzyć
utwory w kolejności wybranej losowo.
Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać
odtwarzanie losowe.
Nacisnąć jeden z poniższych
przycisków na Menu iPod.
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Lista odtwarzania:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić listy

odtwarzania zapisane w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwę listy odtwarzania,
aby wyświetlić wszystkie utwory z
listy.

3. Wybrać żądany utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.

Wykonawcy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić

wykonawców utworów
zapisanych w urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwę wykonawcy, aby
wyświetlić listę wszystkich
utworów tego wykonawcy.

3. Wybrać żądany utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.

Albumy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić albumy

zapisane w urządzeniu iPod.
2. Wybrać nazwę albumu, aby

wyświetlić listę wszystkich
utworów w albumie lub wybrać

Wszystkie utwory, aby wyświetlić
wszystkie utwory według
wykonawcy.

3. Wybrać żądany utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.

Tytuly utworów:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić listę

wszystkich zapisanych w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać żądany utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.

Gatunki:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić gatunki

utworów zapisanych w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwę gatunku, aby
wyświetlić wykonawców z tego
gatunku.

3. Wybrać wykonawcę, aby
wyświetlić albumy lub Wszystkie
utwory, aby wyświetlić wszystkie
utwory tego gatunku.

4. Wybierz album, aby wyświetlić
utwory.

5. Wybrać żądany utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.

Podcasts:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić

podcasty zapisane w urządzeniu
iPod.

2. Wybrać nazwę podcastu w celu
jego odtworzenia.

Kompozytorzy:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić

kompozytorów zapisanych w
urządzeniu iPod.

2. Wybrać nazwisko kompozytora,
aby wyświetlić listę wszystkich
utworów tego kompozytora.

3. Wybrać żądany utwór z listy, aby
rozpocząć odtwarzanie.

Ksiazka audio:
1. Nacisnąć, aby wyświetlić książki

audio zapisane w urządzeniu
iPod.

2. Wybrać nazwę książki audio w
celu wyświetlenia listy wszystkich
książek audio.

3. Wybrać żądaną książkę audio z
listy, aby rozpocząć odtwarzanie.
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Odtwarzanie z urządzenia
iPhone®

Ta funkcja obsługuje następujące
modele urządzeń iPhone:
iPhone (3G - 3GS)
Aby użyć urządzenia iPhone,
postępować zgodnie z takim samymi
instrukcjami, jakie podano dla
urządzenia iPod.
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Obsługa
Do obsługi systemu służą przyciski na
panelu systemu nawigacyjnego i
dostępne przyciski ekranowe na
wyświetlaczu systemu
nawigacyjnego. Przegląd elementów
sterujących 3 5.
W trakcie jazdy samochodu różne
funkcje są wyłączone.

Przyciski sterujące systemu
audio-nawigacyjnego
Przyciski na panelu służą do
uruchamiania podstawowych funkcji
podczas korzystania z systemu
audio-nawigacyjnego. Przegląd
elementów sterujących 3 5.
TUNE/MENU: obrócić, aby
zaznaczyć funkcję. Nacisnąć, aby
włączyć zaznaczoną funkcję.
9 BACK: nacisnąć, aby powrócić do
poprzedniego ekranu w menu.
Przycisk 9 BACK nie działa na
ekranach głównych, np. mapy, audio
lub klimatyzacji.

CONFIG (Konfiguruj): nacisnąć, aby
ustawić funkcje radioodtwarzacza,
systemu nawigacyjnego,
wyświetlacza, telefonu, pojazdu oraz
czas. Menu konfiguracji 3 82.
TP (Program informacji o ruchu
drogowym): nacisnąć, aby włączyć
odbiór stacji nadających komunikaty
dla kierowców.
VOL/m (Głośność/zasilanie):
nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć
system. Obrócić to pokrętło, aby
wyregulować głośność systemu
audio, komunikatów prowadzenia
głosowego i monitów głosowych
funkcji rozpoznawania mowy.
DEST (Cel podróży): nacisnąć, aby
zaplanować trasę za pomocą menu
Wybór celu. Jeśli prowadzenie po
trasie jest włączone, nacisnąć w celu
przejścia do menu Trasa. Cel
podróży 3 71.
NAV (Nawigacja): nacisnąć, aby
wyświetlić na ekranie mapy bieżącą
pozycję pojazdu. Kontynuować
naciskanie w celu przełączania
między pełnym widokiem mapy a
ekranem dzielonym. Widok calej
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mapy wyświetla pełny widok; Ekran
dzielony wyświetla mapę i informacje
audio.
RPT (Powtórz komunikat
nawigacyjny): nacisnąć, aby
powtórzyć ostatni komunikat
prowadzenia głosowego.

Ekranowe przyciski dotykowe
Ekranowe przyciski dotykowe
znajdują się na ekranie i są
podświetlone, jeśli dana funkcja jest
aktywna. Niektóre przyciski
ekranowe podświetlają się, gdy są
aktywne i szarzeją, gdy są
nieaktywne.

Klawiatura alfanumeryczna
Dostępne litery, symbole, znaki
interpunkcyjne i cyfry wyświetlają się
na ekranie nawigacji w postaci
klawiatury alfabetycznej lub
numerycznej. Klawiatura
alfabetyczna wyświetla się w
przypadku, gdy występuje potrzeba
wprowadzenia danych.
Wszystkie znaki wprowadza się za
pomocą ekranowych przycisków
dotykowych. Dotknąć, aby wybrać.

À-Ý (Alfabet z akcentami): do
wybierania liter z symbolami
akcentów.
A-Z (Alfabet): do wybierania liter.
Symbole: do wybierania symboli.
T (Spacja): do wstawiania spacji
między znakami lub słowami nazwy.
k (Cofnij): do usuwania
nieprawidłowo wybranego znaku.
Aby ułatwić wybór nazwy, system
podświetla tylko te znaki, które
można wprowadzić po poprzednim
znaku.
Jeśli po wprowadzeniu nazwa nie
wyświetli się, należy spróbować
wpisać ją inaczej. Baza danych
kartograficznych może nie zawierać
wszystkich informacji.

Ustawienia nawigacji

Ekran Konfig. Menu zapewnia dostęp
do ustawień systemu nawigacji.
Aby wejść w menu:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG w

celu wyświetlenia Konfig. Menu.
2. Obrócić pokrętło TUNE/MENU,

aby przewinąć dostępne opcje
konfiguracji. Nacisnąć pokrętło
TUNE/MENU lub nacisnąć
przycisk ekranowy Naw. w celu
wyświetlenia innych opcji dla tej
funkcji.



Nawigacja 61

3. Wybrać ustawienia nawigacji
przeznaczone do zmiany.

Komunikaty głosowe

To menu umożliwia zmianę
parametrów głosu.

Po zmianie poziomu głośności na
najniższy, zostanie on ustawiony na
wartość minimalną tak, aby sygnał
dźwiękowy funkcji rozpoznawania
mowy był nadal słyszalny.
Dostępne są następujące ekranowe
przyciski dotykowe:
Glosnosc komunikatów glosowych:
ustawić głośność komunikatów
głosowych prowadzenia po trasie i
monitów funkcji rozpoznawania
mowy, naciskając przyciski – lub +
bądź obracając pokrętło VOL/m
systemu audio-nawigacyjnego.
Nacisnąć przycisk ekranowy Test
glosnosci wskazan, aby wyświetlić
wybrany poziom głośności.

Wskazówki glosowe: nacisnąć, aby
włączyć lub wyłączyć głosowe
prowadzenie po trasie. Oznaczenie
wskazuje, że funkcja jest włączona.
Potwierdzenia glosowe: nacisnąć,
aby włączyć lub wyłączyć
potwierdzenia zwrotne
rozpoznawania mowy. Oznaczenie
wskazuje, że funkcja jest włączona.
Glosowa informacja o ruchu:
nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć
komunikaty głosowe TMC. Jeśli
komunikaty głosowe są włączone i
wyświetla się Ostrzezenia o
utrudnieniach na drodze, system
emituje odpowiedni komunikat
głosowy. Oznaczenie wskazuje, że
funkcja jest włączona.

Ustawienia trasy
Nacisnąć przycisk ekranowy
Ustawienia trasy, aby zmienić opcje
przy obliczaniu trasy.
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Unikanie autostrad: unikanie
autostrad.
Unikanie dróg platnych: unikanie
płatnych dróg.
Unikaj promów: unikanie promów.
Uniknac czasu oraz sezonowe dróg:
unikanie dróg z czasowymi lub
sezonowymi ograniczeniami.
Unikanie tuneli: unikanie tuneli.
Unikaj pociągów: unikanie odcinków,
na których pojazd jest przewożony
transportem kolejowym.

Opcje TMC

Ruch: nacisnąć, aby włączyć lub
wyłączyć komunikaty o ruchu
drogowym.

Widok ikon informacji drogowych:
nacisnąć, aby wyświetlić i włączyć lub
wyłączyć preferencje ikon dla
zdarzeń drogowych.

Informacje o alternatywnych trasach:
nacisnąć aby włączyć lub wyłączyć
dynamiczne prowadzenie po trasie tj.
takie, które aktywnie zmienia się lub
rozwija.
Ostrzezenia o utrudnieniach na
drodze: nacisnąć, aby włączyć lub
wyłączyć ostrzeżenia o zbliżaniu się
do miejsca zdarzenia drogowego.

Wybór stacji RDS-TMC: nacisnąć,
aby wyświetlić stacje TMC w celu
automatycznego lub ręcznego
wyszukiwania. Nacisnąć Auto, aby
włączyć lub wyłączyć opcję
automatycznego wyszukiwania.
Nacisnąć Reczne, aby ręcznie
wyszukać i wybrać stacje, które
nadają komunikaty o ruchu
drogowym.
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Droga powrotna
Nacisnąć przycisk ekranowy Droga
powrotna, aby włączyć lub wyłączyć
rejestrowanie i wyświetlanie
przebytej drogi lub usunąć jej zapis.

Widok punktów drogi powrotnej: gdy
ta opcja jest aktywna, wyświetla się
przebyta droga.
Zapisz punkty drogi powrotnej: gdy ta
opcja jest aktywna, przebyta droga
jest rejestrowana.
Usun punkty drogi powrotnej:
zarejestrowana droga zostaje
usunięta.

Informacja o danych kartograficznych
Wyświetla wersję bazy danych
kartograficznych.

Nacisnąć przycisk Zasieg, aby
wyświetlić obszary pokrycia
głównych aglomeracji.
Niski poziom paliwa
Po wybraniu tej opcji, wyświetla się
ekran mapy z ikonami stacji
paliwowych lub lista z pięcioma
najbliższymi stacjami paliwowymi.
Tryb terenowy
Wybranie tej opcji powoduje
włączenie trybu terenowego. Gdy tryb
terenowy jest włączony, system
nawigacji pokazuje drogę przebytą
przez pojazd poza zaznaczonymi
drogami.
Pokaz punkt orientacyjny 3D

Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlanie punktów orientacyjnych
w widoku 3-D na ekranie mapy.

Mapy
Niniejszy rozdział zawiera
podstawowe informacje na temat
bazy danych kartograficznych.

Pokrycie mapy
Mapy nawigacyjne są
przechowywane na dysku twardym.
Więcej informacji na temat pokrycia
mapy można znaleźć w punkcie
Objaśnienia dotyczące obszaru
objętego bazą danych 3 86.

Informacje o prawach
autorskich płyty z danymi
kartograficznymi
© 2011 DENSO CORPORATION
© 1993-2011 NAVTEQ
© Bundesamt für Eich-und
Vermessungswesen
Źródło: Géoroute® IGN France & BD
Carto® IGN France
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Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen
Behörden entnommen.
© W oparciu o materiał Crown
Copyright
La Banca Dati Italiana è stata
prodotta usando quale riferimento
anche cartografia numerica ed al
tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Copyright © 2000; Norwegian
Mapping Authority
Źródło: IgeoE - Portugal
Información geográfica propiedad del
CNIG
W oparciu o dane elektroniczne ©
National Land Survey Sweden
Topografische Grundlage: ©
Bundesamt für Landestopographie
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przygotowanie do aktualizacji
mapy

WAŻNE
Płyta DVD z aktualizacją mapy
wchodząca w skład niniejszego
pakietu może być używana tylko z
odpowiednim systemem nawigacji.
Nie wolno używać niniejszych płyt do
aktualizacji żadnego innego systemu
nawigacji.
Rysunki przedstawione w pakiecie
mogą nieznacznie różnić się od
wyświetlanych przez system
nawigacji. W celu uaktualnienia
danych kartograficznych prosimy
postępować zgodnie z instrukcją
„krok po kroku” podaną w niniejszym
podręczniku.

PRZESTROGI
Nie wolno ręcznie wysuwać płyty
DVD przed zakończeniem
aktualizacji mapy. W przypadku
wysunięcia płyty przed
zakończeniem może wystąpić
potrzeba ponownego uruchomienia
aktualizacji mapy od pierwszego
kroku.

UWAGI
Do aktualizacji danych
kartograficznych potrzebny jest klucz
aktualizacji mapy. Prosimy
skorzystać z dokumentacji
dołączonej do niniejszego pakietu
płyty DVD z danymi kartograficznymi.
W czasie aktualizacji korzystanie z
funkcji takich jak odtwarzanie plików
audio z HDD, odtwarzanie plików
audio z USB/iPod®, nawigacja,
nagrywanie w tle audycji AM/FM i
rozpoznawanie mowy jest
niemożliwe. W razie wyłączenia
zapłonu podczas aktualizacji
zostanie ona wznowiona od ostatniej
pozycji po ponownym uruchomieniu
pojazdu.

Aktualizacja danych
kartograficznych
1. Uruchomić silnik pojazdu.
2. Poczekać do zakończenia

animacji początkowej.
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3. Włożyć płytę 1 w szczelinę
czytnika. Wyświetli się komunikat
„Sprawdzanie nowych danych
mapy...”.

4. Po upływie około 30 sekund do
3 minut system wyświetla pytanie,
czy rozpocząć aktualizację mapy.
Nacisnąć przycisk ekranowy Tak.

5. Wprowadzić klucz aktualizacji
mapy i nacisnąć przycisk
ekranowy OK.

6. Wyświetli się ekran Starting
Update.

7. Wyświetlacz przełączy się na
ekran pokazujący Trwa
aktualizacja mapy.... Aktualizacja
trwa około 80 minut.

8. Po zakończeniu aktualizacji z
płyty 1, wysuwa się ona
automatycznie. Szybko wyjąć
płytę z czytnika.

9. Włożyć płytę 2 w szczelinę
czytnika.
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10. Po czasie od około 30 sekund do
3 minut wyświetlacza zmieni się
na Trwa aktualizacja mapy....

11. Po zakończeniu aktualizacji z
płyty 2, wysuwa się ona
automatycznie. Szybko wyjąć
płytę z czytnika.

12. Wyświetli się ekran Map update
completed. Nacisnąć przycisk
ekranowy OK, aby ponownie

uruchomić system i uzyskać
dostęp do nowych danych
kartograficznych.

13. Sprawdzić, czy wyświetla się
animacja początkowa.

Obchodzenie się z płytą DVD
zawierającą dane
kartograficzne
■ Z płytą należy obchodzić się bardzo

ostrożnie, aby uniknąć jej
zanieczyszczenia lub zarysowania.
W przeciwnym razie prawidłowy
odczyt danych może być
niemożliwy.

■ W razie zabrudzenia płyty
delikatnie wytrzeć ją miękką
szmatką w kierunku od środka do
krawędzi. Nie używać środków
czyszczących ani
rozpuszczalników.

■ Nie przyciskać płyty podczas
pisania lub rysowania za pomocą
dowolnego przyboru do pisania i
nie przystawiać pieczęci do żadnej
strony płyty.

■ Nie przechowywać płyty w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub wysokiej
temperatury ani w środowisku o
dużej wilgotności.

■ Po użyciu ponownie umieścić płytę
w oryginalnym opakowaniu.

Ustawienia mapy
Można ustawić skalę wyświetlanej
mapy.

Skale mapy
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Skalę mapy można zmienić dwoma
sposobami:
1. Obrócić pokrętło TUNE/MENU w

prawo lub w lewo, aby
odpowiednio zmniejszyć lub
powiększyć mapę.

2. Nacisnąć przycisk skali Mapa
znajdujący się w dolnym lewym
narożniku ekranu mapy, aby
zmienić powiększenie.
Jeśli powiększenie nie zostanie
zmienione w ciągu kilku sekund,
pasek skali mapy znika.

Skalę można zmieniać w zakresie od
50 m do 400 km. Aby zmienić
jednostki anglosaskie na metryczne,
patrz „Wyświetlacz informacyjny
kierowcy (DIC)” w indeksie
alfabetycznym podręcznika
użytkownika pojazdu.

Funkcje przewijania

■ Aby przewinąć mapę, nacisnąć
dowolne miejsce na ekranie mapy;
wyświetla się symbol przewijania.

■ Stuknij w mapę, aby wyśrodkować
lokalizację na ekranie.

■ Przytrzymać palec w dowolnym
miejscu poza symbolem
przewijania. Mapa przewija się w
tym kierunku, dopóki palec nie
zostanie cofnięty.

■ Szybkość przewijania rośnie po
naciśnięciu miejsca bliższego
krawędzi ekranu.

■ Nacisnąć NAV, aby zakończyć
przewijanie mapy i powrócić do
bieżącej lokalizacji pojazdu na
mapie.

■ Podczas przewijania mapy symbol
ten może wyświetlać odległość od
kursora krzyżykowego.

Przykładowy rysunek pokazuje, że
mapa została przewinięta o 160 m od
aktualnej pozycji pojazdu.

Przegląd symboli
Symbole nawigacyjne
Poniżej przedstawiono symbole,
które najczęściej pojawiają się na
ekranie mapy.
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Symbol pojazdu na mapie wskazuje
aktualną pozycję i kierunek ruchu
pojazdu.

Symbol celu podróży oznacza
końcowy cel podróży po
zaplanowaniu trasy.

Symbol punktu pośredniego oznacza
zaprogramowany punkt pośredni i
jest numerowany w zależności od
ilości zaprogramowanych punktów.
Punkt pośredni jest punktem przerwy
w podróży dodanym do planowanej
trasy.

Jeśli do planowanej trasy zostały
dodane punkty pośrednie, w każdym
z nich wyświetla się szacunkowy czas
podróży i odległość od celu podróży.

Ten symbol oznacza orientację mapy
„Na północ”: Północ wyświetla się na
górze ekranu mapy niezależnie od
kierunku jazdy samochodu. Wybrać
ten symbol, aby zmienić orientację
mapy na „W kierunku ruchu” lub 3-D.

Ten symbol oznacza, że orientacja
mapy jest ustawiona na „W kierunku
ruchu”.
Ustawienie w kierunku ruchu
oznacza, że kierunek, w którym jedzie
samochód, znajduje się na górze
ekranu. Zacieniowany trójkąt
wskazuje północ.
Nacisnąć ten symbol, aby zmienić na
tryb 3-D.
Symbol 3-D oznacza taką samą
orientację jak w trybie „W kierunku
ruchu” lecz mapa pokazana jest w
postaci trójwymiarowej (3-D).
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Symbol No GPS pojawia się wtedy,
gdy brak jest sygnału systemu GPS.

Górny symbol wskazuje, że
informacje mogą być wyświetlane z
prawej strony mapy. Dolny symbol
wskazuje, że informacje mogą być
ukryte, aby pokazać ekran z pełnym
widokiem mapy.

Ten symbol wskazuje, że menu jest
dostępne i wyświetla się z lewej
strony ekranu. Nacisnąć ten symbol
lub pokrętło TUNE/MENU, aby
uzyskać dostęp do menu
ekranowego.

Jazda po trasie
Podczas jazdy po trasie na ekranie
mapy wyświetla się następny manewr
- jako manewr pilny lub zwykły.

Manewr pilny
Następny manewr wyświetla się jako
pilny, jeśli należy go wykonać w
odległości równej 0,8 km lub
mniejszej na drodze na obszarze
zabudowanym lub w odległości
1,5 km lub mniejszej na autostradzie.

Jazda po autostradzie

Jazda po drodze na obszarze
zabudowanym

Manewr zwykły
Następny manewr wyświetla się jako
zwykły, jeśli należy go wykonać w
odległości większej niż 0,8 km na
drodze w obszarze zabudowanym lub
w odległości większej niż 1,5 km na



70 Nawigacja

autostradzie. Oznaczany jest za
pomocą małej strzałki w górnym
prawy rogu ekranu.

Opcje ekranu mapy
Podczas jazdy po trasie na
wyświetlonym ekranie mapy
dostępnych jest szereg opcji. Aby
uzyskać dostęp do menu:

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU, aby
wyświetlić menu z lewej strony.
Informacje na temat zmiany orientacji
mapy na „Na północ”, „W kierunku
ruchu” lub 3-D można znaleźć w
punkcie „Orientacja mapy” w
rozdziale Cel podróży 3 71.

Po wybraniu tego symbolu wyświetla
się odległość i czas podróży od
bieżącej pozycji pojazdu do
pierwszego punktu pośredniego.

To menu wyświetla się, jeśli
wprowadzono symbol i punkty
pośrednie. Wybrać główny widok
mapy, aby wyświetlić odległość i czas
podróży pozostałe od bieżącej
pozycji pojazdu do dowolnego punktu
pośredniego lub końcowego celu
podróży.

Zapisz: nacisnąć, aby zapisać
określoną lokalizację w książce
adresowej.
Pokazac: nacisnąć, aby wyświetlić
informacje o punktach POI w pobliżu
i na trasie.

Na dole ekranu znajduje się kilka
zaprogramowanych opcji.



Nawigacja 71

Edytuj: nacisnąć, aby wyświetlić listę
ikon punktów POI.
1. Wybrać ikonę POI do edycji.

Ikona POI jest zastępowana
przez inną, wybraną z
następnego menu.

2. Wybrać nową ikonę POI.
3. Nowa ikona znajduje się w menu

Widok ikon interesujacych miejsc.
Lista: wyświetlanie wszystkich
dostępnych punktów POI.
Usun: usuwanie wszystkich
wybranych punktów POI.
W poblizu: wyświetlanie
maksymalnie 200 wybranych
punktów POI w odległości 32 km od

bieżącej pozycji pojazdu. Punkty POI
można uporządkować wg odległości,
ikony lub typu.
Ukryj: nacisnąć, aby ukryć punkty
POI na mapie. Aby wyświetlić, przejść
do menu Mapa, nacisnąć menu
Widok ikon interesujacych miejsc, a
następnie opcję Pokaz. Więcej
informacji na temat wyświetlania
punktów POI można znaleźć w
„Opcjach ekranu mapy” we
wcześniejszej części rozdziału.

Nacisnąć ten przycisk, aby zmienić
ekran z pełnym widokiem mapy na
dzielony - z mapą zajmującą połowę
ekranu i informacjami na drugiej
połowie.
Ruch: nacisnąć, aby wyświetlić
informacje o ruchu drogowym w
pobliżu i zdarzeniach drogowych na
planowanej trasie.

Cala trasa: nacisnąć, aby wybrać
opcje dla całej trasy.
Anuluj porady: nacisnąć, aby
anulować prowadzenie na bieżącej
trasie.

Cel podróży
Jeśli cel podróży nie jest
zaprogramowany, nacisnąć przycisk
DEST w celu wyświetlenia ekranu
Wybór celu. W celu zaplanowania
trasy przez wprowadzenie celów
podróży można wybrać wiele opcji.

Wprowadzanie adresu
Ustalić trasę, wprowadzając nazwy
kraju, miasta, ulicy oraz numer domu.
Country: wprowadzić nazwę kraju.
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Miasto: wprowadzić nazwę miasta.
Nazwa ulicy:: wprowadzić nazwę
ulicy.
Nr domu: wprowadzić ważny numer
domu.
Ulica poprzeczna: wprowadzić nazwę
ulicy, która krzyżuje się z wybraną
ulicą.
Po wybraniu pola z prawej strony
pokazuje się zaznaczenie i można
wprowadzić cel podróży. Po
zakończeniu etapu wprowadzania
zaznaczenie przesuwa się do
następnej pozycji.

Rozpoczęcie wprowadzania od
nazwy miasta:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. W razie potrzeby wpisać nazwę

kraju. Automatycznie
przywoływana jest ostatnia nazwa
kraju.

3. Wprowadzić nazwę miasta. Pole
miasta jest wybierane
automatycznie.

4. Wprowadzić nazwę ulicy. To pole
jest wybierane automatycznie.
Nie wprowadzać informacji
kierunkowych oraz typu ulicy. Za
pomocą przycisku ekranowego
T wstawić spację między
nazwami ulicy i miasta. Użyć
przycisku ekranowego _ do
usuwania nieprawidłowo
wprowadzonego znaku.
Jeśli dostępne są nie więcej niż
cztery nazwy, wyświetla się lista.
Jeśli dostępne są więcej niż
cztery nazwy, pokazuje się tylko
liczba ulic, które spełniają
warunki. Nacisnąć przycisk
ekranowy Lista, aby wyświetlić
listę i wybrać ulicę.

5. Wprowadzić numer domu. To
pole jest wybierane
automatycznie.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy OK.
Na ekranie informacji adresowej
wyświetli się wpisany adres.

7. Jeśli informacja jest prawidłowa,
nacisnąć przycisk Start
znajdujący się na ekranie
potwierdzenia. Następuje
obliczenie trasy.

8. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Wybrana preferencja trasy
podświetla się. Patrz punkt
„Wprowadzanie adresu i
interesującego miejsca oraz
zapisywanie zaprogramowanych
celów podróży” w rozdziale
Obsługa 3 12.

9. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start co spowoduje obliczenie
trasy.

Rozpoczęcie wprowadzania od
nazwy ulicy:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
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2. W razie potrzeby wpisać nazwę
kraju. Nazwa kraju jest
przywoływana automatycznie.

3. Wybrać pole nazwy ulicy.
Wprowadzić nazwę ulicy. Nie
wprowadzać informacji
kierunkowych oraz typu ulicy. Za
pomocą odpowiedniego
przycisku wstawić spację między
nazwami ulicy i miasta. Użyć
przycisku ekranowego k do
usuwania nieprawidłowego
znaku.
Jeśli dostępne są nie więcej niż
cztery nazwy, wyświetla się lista.
Jeśli dostępne są więcej niż
cztery nazwy, pokazuje się tylko
liczba ulic, które spełniają
warunki. Nacisnąć przycisk
ekranowy Lista, aby wyświetlić
listę i wybrać ulicę.

4. Wybrać miasto z listy lub wpisać
nazwę miasta.

5. Wprowadzić numer domu. To
pole jest wybierane
automatycznie.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy OK.

7. Jeśli informacja jest prawidłowa,
nacisnąć przycisk Start
znajdujący się na ekranie
potwierdzenia. Następuje
obliczenie trasy.

8. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Wybrana preferencja trasy
podświetla się. Patrz punkt
„Wprowadzanie adresu i
interesującego miejsca oraz
zapisywanie zaprogramowanych
celów podróży” w rozdziale
Obsługa 3 12.

9. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start co spowoduje obliczenie
trasy.

Interesujace miejsce
Opcja przyjęcia punktu POI jako celu
podróży umożliwia wybranie celu
podróży przez podanie nazwy punktu
POI lub nazwy miasta bądź wybranie
go z listy punktów POI.
Wprowadzanie przy użyciu nazwy
punktu POI / numeru telefonu:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Wybrać opcję Interesujace

miejsce.

3. Wybrać nazwę lub wybrać przy
użyciu numeru telefonu.
Jeśli dostępne są nie więcej niż
cztery nazwy, wyświetla się lista.
Jeśli dostępne są więcej niż
cztery nazwy, pokazuje się tylko
liczba punktów POI, które
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spełniają warunki. Nacisnąć
przycisk Lista w celu wyświetlenia
listy.

4. Wybrać nazwę punktu POI z listy.
5. Jeśli informacja jest prawidłowa,

nacisnąć przycisk Start
znajdujący się na ekranie
potwierdzenia.

6. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.

7. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Wprowadzenie punktu POI przy
użyciu nazwy miasta:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Wybrać opcję Interesujace

miejsce.
3. Nacisnąć przycisk ekranowy

Przegladaj.
4. Nacisnąć przycisk ekranowy

Zmien obszar.
5. Wprowadzić nowy stan lub

miasto.
6. Wybrać kategorię a następnie

podkategorię.

Wyświetlą się dostępne punkty
POI.

7. Wybrać nazwę punktu POI.
8. Jeśli punkt POI jest prawidłowy,

nacisnąć przycisk ekranowy
Start. Następuje obliczenie trasy.

9. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.

10. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Wybieranie z kategorii POI
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Wybrać opcję Interesujace

miejsce.
3. Nacisnąć przycisk ekranowy

Przegladaj.

4. Wybrać kategorię a następnie
podkategorię.
Wyświetlą się dostępne nazwy
punktów POI.

5. Wybrać nazwę punktu POI.
6. Jeśli punkt POI jest prawidłowy,

nacisnąć przycisk ekranowy
Start. Następuje obliczenie trasy.

7. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.

8. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Poprzednie cele
Wybierz cel podróży z listy
poprzednich celów podróży. Można
przywołać maksymalnie 15 uprzednio
wprowadzonych celów podróży. Jeśli
lista jest pełna, po dodaniu
najnowszych celów podróży
najstarsze cele są usuwane
automatycznie.
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć Poprzednie cele. Na

liście wyświetlone są poprzednie
cele podróży.

3. Wybrać żądany cel podróży.
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4. Jeśli informacja jest prawidłowa,
nacisnąć przycisk Start
znajdujący się na ekranie
potwierdzenia. Następuje
obliczenie trasy.

5. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Patrz punkt „Wprowadzanie
adresu i interesującego miejsca
oraz zapisywanie
zaprogramowanych celów
podróży” w rozdziale Obsługa
3 12.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Ksiazka adresowa
Wybrać cel podróży poprzez
wybranie adresu zapisanego w
książce adresowej.
1. Nacisnąć przycisk DEST.

2. Nacisnąć Ksiazka adresowa. Na
liście wyświetlają się wpisy
książki adresowej.

3. Wybrać cel podróży z listy.
4. Jeśli informacja jest prawidłowa,

nacisnąć przycisk Start na
ekranie potwierdzenia. Następuje
obliczenie trasy.

5. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Patrz punkt „Wprowadzanie
adresu i interesującego miejsca
oraz zapisywanie
zaprogramowanych celów
podróży” w rozdziale Obsługa
3 12.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Wybór na mapie
Wybrać cel podróży, przewijając
mapę.
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Wybór na mapie. Wyświetla się
ekran mapy z symbolem
przewijania.

3. Nacisnąć strzałki Powiększ/
Pomniejsz wyświetlone na
ekranie i nacisnąć mapę, aby
zlokalizować żądany cel podróży.
Nacisnąć palcem mapę i
przytrzymać w celu uruchomienia
szybkiego przewijania.

4. Jeśli informacja jest prawidłowa,
nacisnąć przycisk Start na
ekranie potwierdzenia. Następuje
obliczenie trasy.

5. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Patrz punkt „Wprowadzanie
adresu i interesującego miejsca
oraz zapisywanie
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zaprogramowanych celów
podróży” w rozdziale Obsługa
3 12.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Współrzędne
Szerokosc/Dlugosc
Wybrać cel podróży na podstawie
jego szerokości i długości
geograficznej.

Wprowadzić długość i szerokość
geograficzną celu podróży.
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Szerokosc/Dlugosc.

3. Wprowadzić współrzędne
geograficzne w stopniach,
minutach i sekundach.

4. Jeśli informacja jest prawidłowa,
nacisnąć przycisk Start na
ekranie potwierdzenia. Następuje
obliczenie trasy.

5. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Patrz punkt „Wprowadzanie
adresu i interesującego miejsca
oraz zapisywanie
zaprogramowanych celów
podróży” w rozdziale Obsługa
3 12.

6. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Zaprogramowany cel podróży
Ustawić cel podróży wybierając jeden
z sześciu uprzednio zapisanych
celów podróży. Jeśli do przycisku
ekranowego nie jest
przyporządkowany cel podróży,
przycisk jest przyciemniony i
niedostępny. Patrz punkt
„Wprowadzanie adresu i
interesującego miejsca oraz

zapisywanie zaprogramowanych
celów podróży” w rozdziale Obsługa
3 12.
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Wybrać jeden z dostępnych

przycisków ekranowych Preset
Destination. Przyciski ekranowe
zostały zapisane z wybraną
nazwą. Następuje obliczenie
trasy.

3. Wybrać preferowaną trasę:
Szybko, Najkrócej lub Latwa.
Patrz punkt „Wprowadzanie
adresu i interesującego miejsca
oraz zapisywanie
zaprogramowanych celów
podróży” w rozdziale Obsługa
3 12.

4. Nacisnąć przycisk ekranowy
Start i rozpocząć podróż po trasie.

Rozpoczęcie podróży po trasie
Po wprowadzeniu celu podróży
można wykonać szereg funkcji.
Nacisnąć przycisk DEST w celu
włączenia ekranu Ustawienia trasy.
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Anuluj porady
Na ekranie Ustawienia trasy, wybrać
Anuluj porady, aby anulować
aktualną trasę. Nacisnąć Tak na
ekranie potwierdzenia w celu
anulowania prowadzenia po trasie lub
Nie w celu jego kontynuowania.

Komunikaty głosowe
Wybrać Glosnosc komunikatów
glosowych, aby zmienić poziom
głośności komunikatów głosowych
oraz funkcji rozpoznawania mowy.
Wybrać przycisk ekranowy
Wskazówki glosowe, Potwierdzenia
glosowe lub Glosowa informacja o
ruchu, aby włączyć lub wyłączyć
komunikaty głosowe dla każdej
kategorii. Patrz punkt „Ustawienia
nawigacji” w rozdziale Obsługa 3 59.

Objazd
Jadąc po drodze zwykłej, wytyczyć
objazd dla bieżącej trasy. W tym celu
wybrać ekran Route, a następnie
objazd o długości 1, 8 lub 16 km. Na
autostradzie wybrać objazd o
długości 8, 24 lub 40 km. Aby
wytyczyć objazd dla całej trasy,
wybrać opcję Cala trasa. Funkcja ta
jest dostępna tylko podczas jazdy po
trasie.

Lista zmian kierunku

Aby wyświetlić listę manewrów dla
całej trasy, wybrać Lista zmian
kierunku z ekranu Ustawienia trasy.

Punkty nawigacyjne

Do bieżącej trasy można dodać
maksymalnie trzy punkty pośrednie
między początkiem a celem podróży.
Punkty pośrednie można edytować i
usuwać.
Aby dodać punkt pośredni:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Dodaj punkt orientacyjny.
Przycisk ten jest dostępny tylko
wtedy, gdy została obliczona
trasa.

3. Wprowadzić punkt pośredni
korzystając z jednego ze
sposobów dodawania celów
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podróży. Cel podróży 3 71. Gdy
system obliczy i zaznaczy trasę,
można rozpocząć podróż.

4. Aby dodać więcej punktów
pośrednich, nacisnąć przycisk
DEST. Nacisnąć przycisk
ekranowy Dodaj punkt
orientacyjny, aby dodać punkt
pośredni w żądanej kolejności na
trasie. Gdy system obliczy i
zaznaczy trasę, można rozpocząć
podróż.

Aby usunąć punkt pośredni:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Usunac punkt orientacyjny.
3. Wybrać punkt pośredni do

usunięcia, dotykając ekranu.
4. Wyświetla się komunikat z

potwierdzeniem. Nacisnąć
przycisk ekranowy Tak, aby
usunąć punkt pośredni; nacisnąć
Nie, aby anulować tę operację.
Gdy system obliczy i zaznaczy
trasę, można rozpocząć podróż.

Przegląd trasy
Przejrzyj całą trasę w dowolnym
kierunku.

U V (Skok do tyłu lub do przodu)
■ Nacisnąć strzałkę skoku do tyłu,

aby przejść do punktu
początkowego.

■ Nacisnąć strzałkę skoku do przodu,
aby przejść do końcowego celu
podróży.

S (Przewijanie do przodu lub do
tyłu):
■ Nacisnąć strzałkę szybkiego

przewijania do tyłu, aby przejść do
punktu początkowego.

■ Nacisnąć strzałkę szybkiego
przewijania do przodu, aby przejść
do końcowego celu podróży.

Przyciski te wyświetlają się po
wybraniu przycisku przewijania do
przodu / do tyłu.

<> (Przewijanie do przodu lub do
tyłu):
■ Nacisnąć strzałkę przewijania do

tyłu, aby przejść do punktu
początkowego.

■ Nacisnąć strzałkę przewijania do
przodu, aby przejść do końcowego
celu podróży.

/ (Pauza): wstrzymanie przeglądania
trasy podczas przewijania do tyłu,
szybkiego przewijania do tyłu,
przewijania do przodu lub szybkiego
przewijania do przodu.

Wstrzymaj nawigacje /
Wznów wskazania dzwiekowe
Nacisnąć przycisk ekranowy
Wstrzymaj nawigacje/Wznów
wskazania dzwiekowe, aby
wstrzymać lub wznowić prowadzenie
po bieżącej trasie.
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Poprzednie cele podróży -
usuwanie
Aby usunąć wszystkie poprzednie
cele podróży z systemu:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Poprzednie cele.
3. Nacisnąć przycisk ekranowy

Wyczysc wszystko.
4. Nacisnąć OK do Usunac

wszystkie poprzednie cele? lub
przycisk ekranowy Anuluj aby
anulować tę operację.

Ksiazka adresowa
Opcje zapisu do Ksiazka adresowa
■ Scrolling on Map lub Wybór na

mapie w Dest Menu: Przewinąć do
lokalizacji. Nacisnąć pokrętło
TUNE/MENU na panelu
sterującym. Wyświetla się menu z
lewej strony ekranu. Nacisnąć
przycisk ekranowy Zapisz co
spowoduje zapisanie lokalizacji.

■ Wprowadzanie adresu: wpisać cel
podróży, korzystając z menu
Wprowadzanie adresu. Nacisnąć

przycisk ekranowy Start. Na dole
ekranu wyświetla się przycisk
ekranowy Zapisz. Nacisnąć
przycisk ekranowy Zapisz, aby
zapisać tę lokalizację w książce
adresowej.

■ POI Menu: wybrać punkt POI.
Nacisnąć przycisk Zapisz, który
znajduje się na dole ekranu strony
informacyjnej.

■ Poprzednie cele: z menu
Poprzednie cele wybrać cel
podróży przeznaczony do
zapisania. Nacisnąć przycisk
Zapisz, który znajduje się na dole
ekranu strony informacyjnej.

Aby zmienić ikonę mapy wpisu w
książce adresowej:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ksiazka adresowa. Na liście
wyświetlają się wpisy książki
adresowej.

3. Wybrać przeznaczony do zmiany
wpis książki adresowej.

4. Nacisnąć przycisk Edytuj, który
znajduje się na dole ekranu.

5. Nacisnąć przycisk Zmiana ikony.
6. Wybrać ikonę z listy.
7. Aby zapisać zmiany, nacisnąć

przycisk ekranowy OK.
W celu edycji nazwy książki
adresowej:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ksiazka adresowa. Na liście
wyświetlają się wpisy książki
adresowej.

3. Wybrać przeznaczony do zmiany
wpis książki adresowej.

4. Nacisnąć przycisk Edytuj, który
znajduje się na dole ekranu.

5. Nacisnąć opcję Zmiana nazwy.
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6. Za pomocą klawiatury
alfabetycznej wpisać nazwę.

7. Aby zapisać zmiany, nacisnąć
przycisk ekranowy OK.

W celu dodania lub zmiany numeru
telefonu wpisu książki adresowej:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ksiazka adresowa. Wyświetla się
lista wpisów książki adresowej.

3. Wybrać przeznaczony do zmiany
wpis książki adresowej.

4. Nacisnąć przycisk Edytuj, który
znajduje się na dole ekranu.

5. Nacisnąć opcję Zmiana numeru
telefonu.

6. Za pomocą klawiatury
numerycznej wpisać lub zmienić
numer telefonu.

7. Aby zapisać zmiany, nacisnąć
przycisk ekranowy OK.

Aby dodać etykietę głosową do wpisu
książki adresowej:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ksiazka adresowa. Na liście
wyświetlają się wpisy książki
adresowej.

3. Wybrać przeznaczony do zmiany
wpis książki adresowej.

4. Nacisnąć przycisk Edytuj, który
znajduje się na dole ekranu.

5. Nacisnąć przycisk ekranowy
Dodawanie etykiety glosowej.

6. Przed upływem czterech sekund
od usłyszenia sygnału
wypowiedzieć nazwę. System
powtórzy nazwę.

W celu usunięcia wpisu książki
adresowej:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ksiazka adresowa. Na liście
wyświetlają się wpisy książki
adresowej.

3. Wybrać przeznaczony do
usunięcia wpis książki adresowej.

4. Nacisnąć przycisk ekranowy
Usuwanie wpisów. Wyświetla się
komunikat z potwierdzeniem.

W celu dodania zaprogramowanego
celu podróży z książki adresowej:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ksiazka adresowa.
3. Wybrać przeznaczony do dodania

wpis książki adresowej. Pokazuje
się ekran Informacje adresowe.

4. Nacisnąć przycisk Edytuj, który
znajduje się na dole ekranu.

5. Nacisnąć jeden z sześciu
przycisków znajdujących się w
dolnej części ekranu i
przytrzymać, aż zmieni się tekst
na przycisku.

6. Na przycisku ekranowym
zaprogramowanego celu podróży
wyświetla się nazwa i z ekranu
Wybór celu można wybrać ten cel
podróży.
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Ulubiona trasa
1. Po zaplanowaniu trasy nacisnąć

przycisk NAV, aż wyświetli się
ekran z pełnym widokiem mapy.

2. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU.
Wyświetli się menu.

3. Przewinąć w dół i wybrać Cala
trasa. Wyświetla się ekran mapy z
całą trasą.

4. Nacisnąć przycisk ekranowy Add
Route. Trasa zostaje zapisana
jako ulubiona.

Aby zmienić nazwę trasy, dodać
etykietę głosową lub usunąć ulubioną
trasę:
1. Nacisnąć przycisk DEST.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Ulubiona trasa.
3. Wybrać trasę.
4. Nacisnąć przycisk Edytuj, który

znajduje się na dole ekranu.
5. Wybrać z: Zmiana nazwy trasy,

Dodawanie etykiety glosowej lub
Usun ulubiona trase.

Aby zmienić nazwę trasy:
1. Wybrać opcję Zmiana nazwy

trasy.
2. Za pomocą klawiatury wpisać

nazwę.
3. Wybrać wpis Ulubiona trasa

przeznaczony do edycji.
4. Nacisnąć przycisk ekranowy OK.

Nowa nazwa pojawi się w menu
Ulubiona trasa.

Aby dodać etykietę głosową:
1. Nacisnąć przycisk ekranowy

Dodawanie etykiety glosowej.
2. Przed upływem czterech sekund

od usłyszenia sygnału
wypowiedzieć nazwę. System
powtórzy nazwę.

Aby usunąć ulubioną trasę:
1. Nacisnąć Usun ulubiona trase.

Pokazuje się ekran
potwierdzenia.

2. Nacisnąć przycisk ekranowy Tak,
aby usunąć trasę i Nie, aby
anulować operację usunięcia
trasy.

Przycisk ekranowy menu

Różne ustawienia systemu
nawigacyjnego są dostępne za
pośrednictwem przycisku
ekranowego Menu. Niektóre opcje są
dostępne wyłącznie po zaplanowaniu
trasy.
1. Nacisnąć przycisk NAV w celu

wyświetlenia ekranu Mapa.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy

Menu lub pokrętło TUNE/MENU
na panelu sterującym.
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Orientacja mapy

Nacisnąć, aby zmienić orientację
mapy: na północ, w kierunku ruchu
lub tryb 3-D. Przegląd symboli 3 67.
Ruch: nacisnąć, aby wyświetlić ekran
Ruch. Menu konfiguracji 3 82.
Zapisz: nacisnąć, aby zapisać
lokalizację w książce adresowej.
Pokazac: nacisnąć, aby włączyć
wyświetlanie ikon punktów POI na
mapie. Wybrać z listy sześciu
zaprogramowanych podkategorii
punktów POI. Przewinąć listę
kategorii lub wybrać opcje najbliższe
lub na trasie.

Nacisnąć przycisk ekranowy, aby
zminimalizować okno prowadzenia
po trasie i rozszerzyć okno mapy.
Cala trasa: nacisnąć, aby wyświetlić
na mapie całą trasę, od punktu
początkowego do celu podróży.
Anuluj porady: nacisnąć, aby
zatrzymać bieżącą trasę.

Menu konfiguracji
Funkcje i preferencje ustawia się za
pomocą Konfig. Menu. Wyświetla się
ekran ostatnio wybranego menu.
Ustawić parametry dla Ustawienia
dzwieku, Radio, Naw. (nawigacja),
Ekran lub Ustawienie czasu.

Radio
Nacisnąć przycisk CONFIG, aby
wejść w opcje Menu. Obrócić pokrętło
TUNE/MENU, aby przewinąć
dostępne opcje menu. Obrócić
pokrętło TUNE/MENU lub nacisnąć
Radio, aby wyświetlić ustawienia
radioodbiornika. Nacisnąć tę funkcję,
aby wprowadzić zmiany, np.
zaprogramowanie stron,
Autoregulacja glosnosci i Opcje
komunikatów glosowych.

Nav (nawigacja)
Nacisnąć przycisk CONFIG, aby
wejść w opcje Menu. Obrócić pokrętło
TUNE/MENU, aby przewinąć
dostępne opcje menu. Nacisnąć
pokrętło TUNE/MENU lub przycisk
ekranowy Naw..
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Ekran

Nacisnąć przycisk CONFIG, aby
wejść w opcje menu.

Obrócić pokrętło TUNE/MENU, aby
przewinąć dostępne opcje
konfiguracji. Nacisnąć pokrętło
TUNE/MENU lub nacisnąć przycisk
ekranowy Ekran w celu wyświetlenia
innych opcji dla tej funkcji.

Opcje wyświetlacza

Aby zmienić ogólne ustawienia
jasności wyświetlacza, użyć opcji
oświetlenia wnętrza pojazdu.
Dostępne opcje:
Tryb automatyczny: podświetlenie
ekranu ustawia się automatycznie w
zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Tryb dzienny: podświetlenie mapy
jest jaśniejsze.
Tryb nocny: podświetlenie mapy jest
ciemniejsze.
Wylacz ekran
Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć
opcję wyświetlacza. Zaznaczenie
wskazuje, że opcja jest włączona.

Ustawianie zegara
Aby ustawić czas:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG i

wybrać z listy pozycję Ustawienie
czasu.

2. Nacisnąć + lub -, aby odpowiednio
zwiększyć lub zmniejszyć godzinę
i minuty wyświetlane na zegarze.

12 godz. / 24 godz. format: Wybrać
przycisk ekranowy 12 godz., aby
ustawić 12-godzinny format czasu lub
24 godz., aby ustawić format 24-
godzinny.
Dzien +  lub  Dzien -: Nacisnąć
przyciski ekranowe Dzien + lub Dzien
-, aby zwiększyć lub zmniejszyć
dzień.
Ekran: nacisnąć przycisk ekranowy
Ekran, aby włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie zegara na ekranie.

System GPS
Pozycja pojazdu jest określana na
podstawie sygnałów z satelitów,
różnych sygnałów pojazdu oraz
danych kartograficznych.
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Czasami stan satelitów, drogi lub
pojazdu oraz inne czynniki mogą
zakłócać zdolność systemu
nawigacyjnego do dokładnego
ustalania pozycji pojazdu.
System GPS pokazuje bieżącą
pozycję pojazdu ustaloną na
podstawie sygnałów wysyłanych
przez satelity GPS. Gdy pojazd nie
odbiera sygnałów z satelitów na
ekranie mapy pokazuje się
odpowiedni symbol. Przegląd
symboli 3 67.
System może być niedostępny lub
mogą wystąpić zakłócenia, jeśli :
■ Sygnały są zakłócane przez

wysokie budynki, drzewa, duże
ciężarówki i tunele.

■ Satelity są w naprawie lub w
rozbudowie.

W przypadku nieprawidłowego
działania systemu GPS więcej
informacji można znaleźć w punktach
Problemy z prowadzeniem po trasie
3 84 lub Serwis systemu
nawigacyjnego 3 85.

Określanie pozycji pojazdu
Czasami pozycja pojazdu może być
niedokładna z następujących
powodów:
■ Zmieniono system drogowy.
■ Pojazd porusza się po nawierzchni

o małej przyczepności, np. piasku,
żwirze lub śniegu.

■ Pojazd porusza się po krętych
drogach lub po długich prostych
odcinkach drogi.

■ Samochód zbliża się do wysokiego
budynku lub dużego pojazdu.

■ Ulice biegną równolegle do
autostrady.

■ Pojazd został przetransportowany
przez lawetę lub prom.

■ Kalibracja bieżącej pozycji została
wykonana nieprawidłowo.

■ Pojazd porusza się z dużą
prędkością.

■ Pojazd kilkakrotnie zmienia
kierunek lub pojazd obraca się na
platformie parkingowej.

■ Pojazd wjeżdża na parking, do
garażu lub na zadaszony obszar
lub wyjeżdża z tych miejsc.

■ Do pojazdu nie dociera sygnał
GPS.

■ Na pojeździe zamontowany jest
bagażnik dachowy.

■ Na koła założone są łańcuchy.
■ Opony zostały wymienione lub

uległy zużyciu.
■ Ciśnienie w oponach jest

nieprawidłowe.
■ Pierwsze użycie systemu nawigacji

po aktualizacji danych
kartograficznych.

■ Przez kilka dni był odłączony
akumulator 12 V.

■ Pojazd porusza się w dużym
natężeniu ruchu z małą prędkością
oraz często zatrzymuje się i rusza.

Problemy z nawigacją na
trasie
Nieprawidłowe prowadzenie po trasie
może wynikać z jednej lub kilku
poniżej podanych przyczyn.



Nawigacja 85

■ Pojazd skręcił w inną, niż
wskazana, drogę.

■ Prowadzenie po trasie może być
niedostępne podczas korzystania z
funkcji automatycznej zmiany trasy
dla następnego skrętu w prawo lub
w lewo.

■ Trasa może nie zmienić się przy
korzystaniu z funkcji automatycznej
zmiany trasy.

■ Przy skręcie na skrzyżowaniu brak
jest prowadzenia po trasie.

■ Sporadycznie mogą być podawane
różne nazwy miejsc.

■ Podczas szybkiej jazdy
automatyczna zmiana trasy może
zająć dużo czasu.

■ W przypadku skierowania się do
celu podróży z pominięciem
ustawionego punktu pośredniego
funkcja automatycznej zmiany
trasy może wyświetlić trasę
powrotną do tego punktu
pośredniego.

■ Wjazd samochodu na trasę jest
zabroniony z powodu
obowiązujących czasowo lub
sezonowo przepisów lub wszelkich
innych zakazów.

■ Niektóre trasy mogą nie być
wyszukiwane.

■ Trasa do celu podróży może nie
wyświetlać się, jeśli istnieją nowe
drogi, drogi uległy zmianom lub
pewne drogi nie występują w
danych kartograficznych. Mapy
3 63.

Aby wykonać ponowną kalibrację
pozycji pojazdu na mapie,
zaparkować pojazd z włączonym
silnikiem na dwie do pięciu minut, aż
do uaktualnienia pozycji.

Serwis systemu
nawigacyjnego
Jeśli system nawigacyjny wymaga
serwisu i po wykonaniu czynności
wyszczególnionych poniżej nadal
występują problemy, w celu
uzyskania pomocy należy
skontaktować się z dealerem.

Pozyskiwanie płyt CD/
DVD z mapami systemu
nawigacyjnego
Mapa zapisana w pojeździe zawiera
najbardziej aktualne dane, dostępne
w chwili produkcji pojazdu. Dane
kartograficzne są uaktualnianie
okresowo, pod warunkiem że
informacje uległy zmianie.
Z pytaniami na temat działania
systemu nawigacji lub procesu
aktualizacji prosimy zwrócić się do
stacji dealerskiej.
Po otrzymaniu płyty z aktualizacją,
zapoznać się z punktem „Instalacja
płyty DVD z danymi kartograficznymi”
3 63.
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Objaśnienia dotyczące
pokrycia bazy danych
Obszary pokrycia są zmienne i zależą
od poziomu szczegółowości mapy
dostępnego dla danego obszaru.
Niektóre obszary charakteryzuje
wyższy poziom szczegółowości od
innych. W takim przypadku nie
oznacza to, że w systemie występują
problemy. Wraz z aktualizacją
danych kartograficznych, dostępnych
jest więcej szczegółów dla obszarów,
które poprzednio miały mniej
szczegółową mapę. Pozyskiwanie
płyt CD/DVD z mapami systemu
nawigacyjnego 3 85.
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Rozpoznawanie
mowy

Rozpoznawanie głosu ................. 87

Rozpoznawanie głosu
Rozpoznawanie mowy systemu
nawigacji umożliwia obsługę funkcji
systemów nawigacji i audio bez
użycia rąk. Rozpoznawanie mowy
działa wyłącznie wtedy, gdy w
systemie jest zainstalowana baza
danych kartograficznych.
Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony,
dostępne są tylko polecenia Hands
Free i help (pomoc).
Polecenia głosowe dla systemu
nawigacji nie są dostępne, jeśli
wcześniej nie zostanie wybrany
przycisk I Agree.
Rozpoznawania mowy można
używać wtedy, gdy włączony jest
zapłon lub aktywne jest opóźnione
wyłączenie zasilania. Więcej
informacji, patrz „Opóźnione
wyłączenie zasilania” w indeksie
alfabetycznym podręcznika
użytkownika pojazdu.

Korzystanie z rozpoznawania
mowy
1. Nacisnąć i zwolnić przycisk 3

w kierownicy. Następuje
wyciszenie systemu audio i
włącza się sygnał dźwiękowy.
Może włączyć się komunikat
głosowy „Please start speaking
after the Beep. (Proszę mówić po
usłyszeniu sygnału.)”.
Jeśli nie włączy się sygnał
dźwiękowy, upewnić się, czy
ustawianie poziomu głośności
mowy nie jest wyłączone. Menu
konfiguracji 3 82.
Gdy rozpoznawanie mowy jest
aktywne, system wyświetla
symbol w.

2. Wyraźnie wypowiedzieć jedno z
poleceń wyszczególnionych w
dalszej części niniejszego
rozdziału.



88 Rozpoznawanie mowy

Anulowanie rozpoznawania
mowy
1. Nacisnąć i zwolnić przycisk

sterujący 4 w kierownicy aby
anulować polecenie lub w
przypadku gdy reakcja systemu
nie odpowiada poleceniu
głosowemu.

2. System odpowiada „Voice
recognition canceled.
(Rozpoznawanie mowy
anulowane.)”
Naciśnięcie dowolnego innego
przycisku sterującego w
radioodtwarzaczu lub na
kierownicy, z wyjątkiem pokrętła
regulacji głośności lub przycisku
regulacji głośności na kierownicy,
powoduje anulowanie sesji.

3. Nacisnąć i zwolnić 3, aby
ponownie rozpocząć sesję
rozpoznawania mowy.

Pomocne wskazówki dla
poleceń głosowych
■ Jeśli dostępnych jest kilka poleceń,

należy wybrać
najodpowiedniejsze.

■ Słowa w nawiasie kwadratowym
nie są obowiązkowe. Przykładowo,
dla „Display [help] (Wyświetlacz
[pomoc])” ważne są oba polecenia
głosowe, „Display help
(Wyświetlacz - pomoc)” i
„Wyświetlacz”.

■ W przypadku słów oddzielonych
pionową kreską (⃒) należy wybrać
jedno z tych słów. Przykładowo,
polecenie (CD | C D | DVD | D V D
| Disc) help ((Płyta |CD | C D | DVD
| D V D) pomoc) można wydać,
wypowiadając słowa „CD
(pomoc)” lub „DVD (pomoc)” lub
„Disc help. (Płyta - pomoc.)”.

■ Gdy system rozpozna polecenie,
wykona funkcję lub zapyta o
potwierdzenie wyboru przez
wyraźne wypowiedzenie słowa
„YES (TAK)” lub „NO (NIE)”.

■ Gdy system nie rozpozna
polecenia, wygeneruje komunikat
błędu „Pardon (Proszę powtórzyć)”
lub „command not recognised
(polecenie nierozpoznane)”.
System może również
odpowiedzieć „Voice recognition
canceled. (Rozpoznawanie mowy
anulowane.)”.

■ Jeśli system ma trudności z
rozpoznaniem polecenia, należy
sprawdzić, czy jest ono
prawidłowe. Spróbować wyraźnie
wypowiedzieć polecenie lub
odczekać chwilę po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego.

■ Hałas tła, np. wentylator
klimatyzatora pracujący z dużą
prędkością, opuszczone szyby,
bardzo głośne dźwięki dobiegające
z zewnątrz pojazdu (nawet przy
zamkniętych oknach) mogą
powodować błędne odczytanie
poleceń głosowych przez system.
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■ System może rozpoznawać
polecenia w różnych językach.
System rozpoznaje tylko polecenia
w wybranym języku.

■ Aby zwiększyć lub zmniejszyć
poziom głośności mowy podczas
sesji rozpoznawania mowy, obrócić
pokrętło regulacji głośności
radioodtwarzacza lub nacisnąć
przycisk regulacji głośności na
kierownicy. Jeśli podczas sesji
rozpoznawania mowy ustawiany
jest poziom głośności, na ekranie
pojawia się Pasek głośności
mowy, który pokazuje regulowany
poziom głośności . W takim
przypadku zmienia się również
głośność komunikatów
prowadzenia po trasie.

Pomoc dla rozpoznawania
mowy
Aby przejść do odtwarzania pomocy,
wyraźnie wypowiedzieć jedno z
poleceń pomocy.
help (pomoc): system odtwarza
dokładniejsze polecenia pomocy (np.
Radio help (Radio - pomoc), Display

help (Wyświetlacz - pomoc),
Navigation help (Nawigacja -
pomoc)) do wyboru przez
użytkownika.
radio [help] (radio [pomoc]): system
odtwarza przydatne wskazówki
dotyczące poleceń dla
radioodtwarzacza oraz niektóre z
dostępnych najczęściej używanych
poleceń dla radioodtwarzacza. Użyć
tego polecenia aby nauczyć się
wyboru pasma (AM lub FM) lub
zmiany stacji radiowych (przez
wypowiedzenie liczb oznaczających
częstotliwość).
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
((Płyta |CD | C D | DVD | D V D)
pomoc): system odtwarza przydatne
wskazówki dotyczące poleceń dla
płyty oraz niektóre z dostępnych
najczęściej używanych poleceń dla
płyty. Użyć tego polecenia aby
nauczyć się wyboru trybu
odtwarzania Płyta oraz zmiany
numerów utworów.
Display [help] (Wyświetlacz
[pomoc]): system odtwarza przydatne
wskazówki dotyczące poleceń dla

wyświetlacza oraz niektóre z
dostępnych najczęściej używanych
poleceń do ustawienia wyświetlacza.
Navigation [help] (Nawigacja
[pomoc]): system odtwarza przydatne
wskazówki dotyczące poleceń dla
układu nawigacji oraz niektóre z
dostępnych najczęściej używanych
poleceń dla układu nawigacji.

Polecenia dla rozpoznawania
mowy
Poniższa lista zawiera dostępne dla
systemu nawigacji polecenia głosowe
wraz z krótkim opisem. Polecenia są
wyszczególnione razem z
opcjonalnymi słowami w nawiasach
kwadratowych. Aby użyć poleceń
głosowych, skorzystać z instrukcji
podanych wcześniej.

Polecenia dla wyświetlacza
Display [set | select] day [mode]
(Wyświetlacz [ustaw | wybierz] [tryb]
dzienny): to polecenie nakazuje
systemowi przełączenie
wyświetlacza w tryb dzienny.
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Display [set | select] night [mode]
(Wyświetlacz [ustaw | wybierz] [tryb]
nocny): to polecenie nakazuje
systemowi przełączenie
wyświetlacza w tryb nocny.
Display [set | select] auto [mode]
(Wyświetlacz [ustaw | wybierz] [tryb]
automatyczny): to polecenie
nakazuje systemowi przełączenie
wyświetlacza w tryb automatyczny.
Display [help] (Wyświetlacz
[pomoc]): to polecenie nakazuje
systemowi odtworzenie przydatnych
wskazówek dotyczących poleceń dla
wyświetlacza oraz niektóre z
dostępnych najczęściej używanych
poleceń do ustawienia wyświetlacza.

Polecenia dla radioodtwarzacza
(Radio | Radio band) A M ((Radio |
Pasmo radiowe) A M), “Radio FM”,
(Radio | Radio band) (FM | F M)
((Radio | Pasmo radiowe) (FM | F
M)): te polecenia nakazują systemowi
przełączenie się na pasmo AM lub
FM.

Radio select <frequency> A M (Radio
- wybierz <częstotliwość> A M),
Radio select <frequency> (FM | F M)
(Radio - wybierz <częstotliwość> (FM
| F M)): Te polecenia nakazuje
systemowi przełączenie na określoną
częstotliwość pasma AM lub FM. Np.
wybierz dziewięćdziesiąt siedem
przecinek jeden FM lub wybierz radio
tysiąc czterdzieści AM.
radio [help] (radio [pomoc]): to
polecenie nakazuje systemowi
odtworzenie przydatnych wskazówek
dotyczących poleceń dla
radioodbiornika oraz niektóre z
dostępnych najczęściej używanych
poleceń do ustawienia
radioodbiornika.

Polecenia dla płyt CD/DVD
Poniższe polecenia dostępne są tylko
w przypadku, gdy załadowana jest
płyta CD, MP3 lub DVD.
Radio (CD | C D | DVD | D V D | Disc)
(Radio (Płyta | CD | C D | DVD | D V
D)): te polecenia nakazują systemowi
przełączenie w tryb Płyta.

Radio (CD | C D | DVD | D V D | Disc)
select <y> (Radio (Płyta | CD | C D |
DVD | D V D) wybierz <y>): te
polecenia nakazują systemowi
odtworzenie określonego utworu z
płyty. Przykład: Radio (CD | C D |
DVD | D V D | Disc) select (ten | one
(oh | zero)) (Radio (Płyta | CD | C D |
DVD | D V D) wybierz (dziesięć |
jeden) (o | zero))). Polecenie to
obsługuje 254 utwory.
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
((Płyta |CD | C D | DVD | D V D)
pomoc): to polecenie nakazuje
systemowi odtworzenie przydatnych
wskazówek dotyczących poleceń dla
płyty oraz niektóre z dostępnych
najczęściej używanych poleceń dla
płyty.

Ogólne polecenia nawigacyjne
Feedback on (Potwierdzenie
włączone), Feedback off
(Potwierdzenie wyłączone): to
polecenie nakazuje systemowi
włączenie lub wyłączenie
potwierdzenia zwrotnego polecenia
głosowego. Gdy potwierdzenie
zwrotne jest włączone, system
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odpowiada na polecenie,
odtwarzając je. Gdy potwierdzenie
zwrotne jest wyłączone, system
odpowiada na polecenie sygnałem
dźwiękowym brzęczyka.
Navigation voice [guidance] on
(Nawigacja - [prowadzenie] głosowe
włączone), Navigation voice
[guidance] off (Nawigacja -
[prowadzenie] głosowe wyłączone):
to polecenie nakazuje systemowi
włączenie lub wyłączenie
komunikatów głosowych podczas
prowadzenia po trasie.
cancel (anuluj): to polecenie nakazuje
systemowi anulowanie polecenia.

Polecenia dla interesujących
miejsc (punktów POI)
Poniżej zamieszczono listę poleceń
dla punktów POI. Punkty POI
wyświetlają się na ekranie mapy tylko
wtedy, gdy skala mapy wynosi
800 m lub jest mniejsza. Przy próbie
wyświetlenia punktów POI na mapie
o niewłaściwej skali, system
przypomina, że taka opcja jest
niemożliwa.

Dostępne polecenia dla punktów POI:
Navigation show petrol station[s]
(Nawigacja - pokaż stacje paliwowe),
Navigation hide petrol station[s]
(Nawigacja - ukryj stacje paliwowe):
te polecenia nakazują systemowi
wyświetlenie i ukrycie stacji
paliwowych (POI) na ekranie mapy.
Navigation show restaurant[s]
(Nawigacja - pokaż restauracje),
Navigation hide restaurant[s]
(Nawigacja - ukryj restauracje): te
polecenia nakazują systemowi
wyświetlenie i ukrycie restauracji
(POI) na ekranie mapy.
Navigation show hotel[s] (Nawigacja
- pokaż hotele), Navigation hide
hotel[s] (Nawigacja - ukryj hotele): te
polecenia nakazują systemowi
wyświetlenie i ukrycie hoteli (POI) na
ekranie mapy.
Navigation show airport[s]
(Nawigacja - pokaż lotniska),
Navigation hide airport[s] (Nawigacja
- ukryj lotniska): te polecenia
nakazują systemowi wyświetlenie i
ukrycie lotnisk (POI) na ekranie
mapy.

Navigation show shopping
(Nawigacja - pokaż zakupy),
Navigation hide shopping (Nawigacja
- ukryj zakupy): te polecenia nakazują
systemowi wyświetlenie i ukrycie
sklepów (POI) na ekranie mapy.

Polecenia dla celu podróży i
prowadzenia po trasie
Navigation (go to preset | preset)
(destination number | destination)
one (Nawigacja (idź do
programowania | zaprogramuj)
(numer celu podróży | cel podróży)
jeden) (jeden, dwa, trzy, cztery, pięć
lub sześć): te polecenia nakazują
systemowi ustawienie jednego z
zaprogramowanych celów podróży
(numer od jednego do sześciu) jako
nowego celu podróży.
Navigation delete [destination | route
| next waypoint] (Nawigacja - usuń
[cel podróży | trasę | następny punkt
pośredni]): to polecenie nakazuje
systemowi usunięcie celu podróży,
trasy lub następnego punktu
pośredniego. System wymaga
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potwierdzenia, którą pozycję należy
usunąć (cel podróży, trasa lub
następny punkt pośredni).
Kod pocztowy:
To polecenie jest dostępne w celu
wyszukiwania celów podróży dla
obszarów o ograniczonej obsłudze, w
zależności od użytego języka.
Funkcja ta nie obsługuje innych
języków, niż podane poniżej.

Język, polecenia kodu pocztowego
Obszar obsługiwany dla
wyszukiwania opisów adresów jest
umieszczony w nawiasach.
■ Angielski brytyjski (Wielka

Brytania)
Post code: to polecenie informuje
system, że użytkownik chce
wprowadzić cel podróży, używając
rozpoznawania mowy. Po
otrzymaniu tego polecenia system
wyświetla obszar wyszukiwania.
Jeśli przewidziany cel podróży
znajduje się na wyświetlonym
obszarze, należy wypowiedzieć
pierwszą połowę wymaganego
kodu pocztowego. W przeciwnym

razie wydać polecenie głosowe
„zmień obszar” i wypowiedzieć
nazwę obszaru, który ma zostać
objęty wyszukiwaniem. Następnie,
gdy system o to poprosi,
wypowiedzieć kolejną cyfrę
wymaganego kodu pocztowego, a
potem, po kolejnym monicie
systemu, wypowiedzieć nazwę
ulicy i numer domu.

■ Niemiecki (Niemcy i Austria)
Postleitzahl: to polecenie informuje
system, że użytkownik chce
wprowadzić cel podróży, używając
rozpoznawania mowy. Po
otrzymaniu tego polecenia, system
prosi o podanie aktualnego kraju
wyszukiwania, Niemiec lub Austrii.
Jeśli przewidziany do
wprowadzenia cel podróży
znajduje się w aktualnie
przeszukiwanym kraju,
wypowiedzieć wymagany kod
pocztowy. W przeciwnym razie
wypowiedzieć polecenie „zmień
kraj” w celu przełączenia między
dwoma dostępnymi krajami.
Następnie, gdy system o to

poprosi, wypowiedzieć wymaganą
nazwę ulicy i numer domu.

■ Francuski (Francja w tym Monaco i
Andorra)
Code postal: to polecenie informuje
system, że użytkownik chce
wprowadzić cel podróży, używając
rozpoznawania mowy. Po przyjęciu
tego polecenia, wypowiedzieć
wymagany kod pocztowy.
Następnie, gdy system o to
poprosi, wypowiedzieć wymaganą
nazwę ulicy i numer domu.

■ Włoski (Włochy, w tym Watykan i
San Marino)
Codice postale: to polecenie
informuje system, że użytkownik
chce wprowadzić cel podróży,
używając rozpoznawania mowy.
Po przyjęciu tego polecenia,
wypowiedzieć wymagany kod
pocztowy. Następnie, gdy system o
to poprosi, wypowiedzieć
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wymaganą nazwę ulicy i numer
domu.

■ Hiszpański (Hiszpania)
Código postal: to polecenie
informuje system, że użytkownik
chce wprowadzić cel podróży,
używając rozpoznawania mowy.
Po przyjęciu tego polecenia,
wypowiedzieć wymagany kod
pocztowy. Następnie, gdy system o
to poprosi, wypowiedzieć
wymaganą nazwę ulicy i numer
domu.

Polecenia dla etykiet głosowych
Etykiety głosowe są nagranymi
zwrotami, które można zapisać w
systemie nawigacyjnym. Etykiety
głosowe są powiązane z wpisami z
książki adresowej i po zapisaniu
można je wykorzystywać jako część
polecenia głosowego, ustalającego
dany wpis książki adresowej jako cel
podróży. Aby uzyskać informacje o
instrukcjach zapisywania etykiet w
systemie, przejść do punktu „Książka
adresowa” we wcześniejszej części
niniejszego podręcznika.

Navigation [go to] <Nametag>
(Nawigacja [prowadź do]
<Etykieta>): To polecenie pozwala
wybrać celu podróży zapamiętany z
etykietą głosową. System odtwarza
etykietę i prosi o potwierdzenie przez
wypowiedzenie słowa „YES (TAK)”
lub „NO (NIE)”.
Jeśli cel podróży jest ustalony na
Dom wypowiedzieć słowa
„Nawigacja, przejdź do domu”. Gdy
system odtworzy etykietę, która
zostanie potwierdzona, jako cel
podróży ustawia Dom.

Polecenia pomocy
■ help (pomoc)
■ radio [help] (radio [pomoc])
■ (CD | C D | DVD | D V D | Disc) help

((Płyta |CD | C D | DVD | D V D)
pomoc)

■ Display [help] (Wyświetlacz
[pomoc])

■ Navigation [help] (Nawigacja
[pomoc])

Polecenia dla wyświetlacza
■ Display [set | select] day [mode]

(Wyświetlacz [ustaw | wybierz]
[tryb] dzienny)

■ Display [set | select] night [mode]
(Wyświetlacz [ustaw | wybierz]
[tryb] nocny)

■ Display [set | select] auto [mode]
(Wyświetlacz [ustaw | wybierz]
[tryb] automatyczny)

Polecenia dla radioodtwarzacza
■ (Radio | Radio band) A M ((Radio |

Pasmo radiowe) A M)
■ (Radio | Radio band) (FM | F M)

((Radio | Pasmo radiowe) (FM | F
M))

■ Radio select <frequency> A M
(Radio - wybierz <częstotliwość> A
M)

■ Radio select <frequency> (FM | F
M) (Radio - wybierz
<częstotliwość> (FM | F M))
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Polecenia dla płyt CD/DVD
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D |

Disc) (Radio (Płyta | CD | C D | DVD
| D V D))

■ Radio (CD | C D | DVD | D V D |
Disc) select <y> (Radio (Płyta | CD
| C D | DVD | D V D) wybierz <y>)

Ogólne polecenia nawigacyjne
■ Feedback on (Potwierdzenie

włączone)
■ Feedback off (Potwierdzenie

wyłączone)
■ Navigation voice [guidance] on

(Nawigacja - [prowadzenie]
głosowe włączone)

■ Navigation voice [guidance] off
(Nawigacja - [prowadzenie]
głosowe wyłączone)

■ cancel | goodbye | quit (anuluj | do
widzenia | zakończ)

Polecenia dla interesujących miejsc
(punktów POI)
■ Navigation show petrol station[s]

(Nawigacja - pokaż stacje
paliwowe) / Navigation hide petrol
station[s] (Nawigacja - ukryj stacje
paliwowe)

■ Navigation show restaurant[s]
(Nawigacja - pokaż restauracje) /
Navigation hide restaurant[s]
(Nawigacja - ukryj restauracje)

■ Navigation show hotel[s]
(Nawigacja - pokaż hotele) /
Navigation hide hotel[s] (Nawigacja
- ukryj hotele)

■ Navigation show airport[s]
(Nawigacja - pokaż lotniska) /
Navigation hide airport[s]
(Nawigacja - ukryj lotniska)

■ Navigation show shopping
(Nawigacja - pokaż zakupy) /
Navigation hide shopping
(Nawigacja - ukryj zakupy)

Polecenia dla celu podróży i
prowadzenia po trasie
■ Navigation (go to preset | preset)

(destination number | destination)

one (Nawigacja (idź do
programowania | zaprogramuj)
(numer celu podróży | cel podróży)
jeden)
Powtórzyć cyfry od dwóch do
sześciu.

■ Navigation delete [destination |
route | next waypoint] (Nawigacja -
usuń [cel podróży | trasę | następny
punkt pośredni])

■ Route (Trasa) (używane w
połączeniu z innymi poleceniami)

■ Next waypoint (Następny punkt
pośredni) (używane w połączeniu z
innymi poleceniami)

■ Add to waypoint (Dodaj do punktów
pośrednich) (używane w
połączeniu z innymi poleceniami)

■ Replace destination (Zamień cel
podróży) (używane w połączeniu z
innymi poleceniami)

■ YES (TAK) (używane w połączeniu
z innymi poleceniami)
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■ NO (NIE) (używane w połączeniu z
innymi poleceniami)

■ Destination (Cel podróży)
(używane do wprowadzania celu
podróży VR, dostępne tylko w
języku angielskim)

Polecenia dla etykiet
Navigation [go to] <Nametag>
(Nawigacja [prowadź do] <Etykieta>)
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Bluetooth®
W pojazdach z obsługą technologii
Bluetooth system może
współpracować z wieloma telefonami
komórkowymi, umożliwiając:
■ Nawiązywanie i odbieranie

połączeń w trybie
głośnomówiącym.

■ Współdzielenie książki adresowej
lub listy kontaktów telefonu
komórkowego i pojazdu.

W celu ograniczenia do minimum
rozproszenia uwagi kierowcy, przed
podjęciem jazdy w zaparkowanym
pojeździe należy:
■ Zapoznać się z funkcjami telefonu

komórkowego. Uporządkować
książkę telefoniczną i listę
kontaktów i usunąć duplikaty i
rzadko używane wpisy. W miarę
możliwości zaprogramować
szybkie wybieranie i inne skróty.

■ Zapoznać się z elementami
sterującymi i działaniem systemu
audio-nawigacyjnego.

■ Sparować telefony komórkowe z
pojazdem. System może nie
współpracować z niektórymi
telefonami komórkowymi. Więcej
informacji można znaleźć w
niniejszym rozdziale w punkcie
„Parowanie telefonu”.

■ Jeśli telefon obsługuje funkcję
wybierania głosowego, należy
nauczyć się korzystania z tej funkcji
w celu uzyskania dostępu do
książki adresowej lub listy
kontaktów. Więcej informacji
można znaleźć w niniejszym
rozdziale w punkcie
„Rozpoznawanie mowy”.

■ Więcej informacji można znaleźć w
niniejszym rozdziale w punkcie
„Zapisywanie i usuwanie numerów
telefonów”.

9 Ostrzeżenie

Podczas korzystania z telefonu
komórkowego, zbyt długie lub zbyt
częste spoglądanie na ekran
telefonu lub systemu audio-
nawigacyjnego może rozpraszać
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uwagę kierowcy. Zbyt długie lub
zbyt częste zaniechanie
obserwacji drogi może być
przyczyną wypadku
prowadzącego do obrażeń ciała
lub śmierci. Należy skupić się na
kierowaniu pojazdem.

Informacje ogólne
W pojazdach wyposażonych w
uniwersalny system głośnomówiący
(UHP) do wykonywania i odbierania
połączeń można używać telefonów
komórkowych obsługujących
technologię Bluetooth® z funkcją
głośnomówiącą. Do sterowania
systemem wykorzystuje się system
audio-nawigacyjny i sterowanie
głosem. Systemu można używać przy
włączniku zapłonu w pozycji ON/RUN
(wł./jazda) lub ACC (zasilanie
akcesoriów).
System UHP ma zasięg do
10 metrów. Nie każdy telefon
obsługuje wszystkie funkcje i nie
wszystkie telefony współpracują z
systemem UHP.

Inne informacje
Logo i nazwa Bluetooth należą do
Bluetooth® SIG, Inc., a firma General
Motors/Opel korzysta z tych znaków
na mocy licencji. Inne znaki handlowe
i nazwy należą do ich odpowiednich
właścicieli.

Elementy sterujące systemu
UHP
Do obsługi systemu UHP służą
przyciski znajdujące się na panelu
systemu audio-nawigacyjnego i na
kierownicy.

Elementy sterujące na kole
kierownicy
Elementy sterujące na kierownicy
można użyć do:
■ Odbierania połączeń

przychodzących.
■ Potwierdzania informacji

systemowych.
■ Włączenia rozpoznawania mowy.
■ Zakończenia połączenia.
■ Odrzucenia połączenia.

■ Anulowania operacji.
■ Wykonywania połączeń

wychodzących przy użyciu listy
połączeń.

3 (Naciśnij, aby rozmawiać):
nacisnąć, aby odebrać połączenie
przychodzące, potwierdzić
informacje systemowe lub włączyć
funkcję sterowania głosem. Nacisnąć
i przytrzymać przez 2-3 sekundy, aby
uzyskać dostęp do listy połączeń.
4 (Zakończ połączenie/wycisz):
nacisnąć, aby zakończyć rozmowę,
odrzucić połączenie lub anulować
operację.
Aby wykonać połączenie
wychodzące przy użyciu listy
połączeń:
1. Nacisnąć przycisk 3.
2. Zaznaczyć numer telefonu za

pomocą przełącznika SRC.
3. Wybrać zaznaczony numer przez

naciśnięcie przycisku 3.
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Elementy sterujące systemu audio-
nawigacyjnego
:: nacisnąć, aby wejść do menu
głównego Telefon.

Sterowanie głosem
System sterowania głosem
wykorzystuje polecenia głosowe do
sterowania systemem i wybierania
numerów telefonów.
Hałas: System może nie
rozpoznawać poleceń głosowych
przy zbyt wysokim poziomie hałasu w
tle.
Kiedy mówić: Gdy system będzie
gotowy na polecenie głosowe,
wyemituje sygnał dźwiękowy.
Poczekać na sygnał, po czym wydać
polecenie.
Jak mówić: Mówić wyraźnie
spokojnym, naturalnym głosem.

System audio
Podczas korzystania z systemu UHP
dźwięk jest emitowany przez
przednie głośniki pojazdu,
zagłuszając system audio. Użyć
pokrętła VOL/m do zmiany poziomu

głośności podczas rozmowy.
Ustawiony poziom głośności zostanie
zapisany w pamięci na potrzeby
przyszłych połączeń. System
utrzymuje minimalny poziom
głośności.

Włączanie i wyłączanie funkcji
Bluetooth
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać opcję Bluetooth.
4. Wybrać opcję Aktywacja.

Zmiana kodu Bluetooth
Domyślny kod Bluetooth powinien
umożliwić współpracę systemu z
większością telefonów
komórkowych. W razie problemów z
parowaniem telefonu można zmienić
ten kod w dowolnym momencie.
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać opcję Bluetooth.

4. Wybrać opcję Zmien kod
Bluetooth.

5. Wprowadzić czterocyfrowy kod a
następnie wybrać OK.

Dźwięk dzwonka
W systemie UHP są dostępne trzy
różne dźwięki dzwonka.
Aby zmienić dźwięk dzwonka:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać opcję Dzwieki dzwonka.
4. Wybrać opcję Dzwonek 1,

Dzwonek 2 lub Dzwonek 3.

Ustawienia domyślne
Wybranie tej opcji powoduje
zresetowanie dzwonków i kodu
Bluetooth.

Parowanie
Przed użyciem telefon komórkowy z
włączoną funkcją Bluetooth należy
najpierw sparować z systemem UHP
a następnie podłączyć do pojazdu.
Przed przystąpieniem do parowania
zapoznać się z opisem funkcji
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Bluetooth w instrukcji obsługi
dostarczonej przez producenta
telefonu komórkowego.
Informacje dotyczące parowania:
■ Z systemem UHP można sparować

maksymalnie pięć telefonów
komórkowych.

■ W czasie jazdy samochodu
parowanie jest nieaktywne.

■ System UHP łączy się z pierwszym
dostępnym sparowanym telefonem
komórkowym z listy
uporządkowanej wg kolejności
sparowania telefonów.

■ W danej chwili do systemu UHP
może być podłączony jeden
sparowany telefon komórkowy.

■ Sparowanie należy wykonać tylko
raz, chyba że dane parowania
uległy zmianie lub telefon
komórkowy został usunięty.

Tryb profilu dostępu do karty
SIM (SAP)
Tryb, o ile jest dostępny, umożliwia
korzystanie z większej liczby funkcji,
w tym zabezpieczeń i przesyłania
wiadomości, poprzez interfejs
telefonu. Funkcje zależą od operatora
sieci komórkowej. W trybie SAP
telefon jest w stanie gotowości i
aktywne są tylko połączenie
Bluetooth i karta SIM, co prowadzi do
zmniejszenia zużycia energii.

Podłączanie telefonu poprzez SAP
1. Włączyć system audio-

nawigacyjny.
2. Nacisnąć przycisk CONFIG.
3. Wybrać opcję Dodaj nowe

urzadzenie SIM.
System poszukuje dostępnych
urządzeń i wyświetla listę
odnalezionych urządzeń.

4. Wybrać telefon komórkowy z listy.
Na wyświetlaczu systemu audio-
nawigacyjnego wyświetla się

monit o kod dostępu SAP w
postaci kodu 16-cyfrowego.

5. Wprowadzić kod dostępu SAP w
telefonie komórkowym (bez
spacji).
Na wyświetlaczu systemu audio-
nawigacyjnego pokazuje się kod
PIN telefonu komórkowego.
Jeśli w telefonie komórkowym jest
aktywna funkcja żądania kodu
PIN, należy wpisać kod PIN dla
karty SIM.

Obsługa systemu UHP za
pomocą elementów sterujących
systemu audio-nawigacyjnego

Parowanie telefonu
Jeśli telefon jest wyposażony w
funkcję prostego parowania lub
automatycznego wykrywania, należy
ją wyłączyć przed przystąpieniem do
parowania telefonu z systemem UHP.
Informacje o tych funkcjach można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej przez producenta
telefonu komórkowego.
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1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać opcję Bluetooth.
4. Wybrać opcję Pair (Paruj) lub

Dodaj nowy zestaw HF. Na
wyświetlaczu pojawia się
czterocyfrowy numer, a system
UHP przełącza się w tryb
wykrywania.

5. Rozpocząć procedurę parowania
telefonu komórkowego.
Informacje o tej procedurze
można znaleźć w instrukcji
obsługi dostarczonej przez
producenta telefonu
komórkowego.
Na liście w telefonie komórkowym
znaleźć urządzenie o nazwie
UHP z czterocyfrowym kodem i
postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi przez
telefon komórkowy. W razie
potrzeby wpisać podany numer
czterocyfrowy, a następnie
postępować według instrukcji

wyświetlanych na wyświetlaczu
systemu audio-nawigacyjnego.

6. Powtórzyć czynności od 1 do 5,
aby sparować dodatkowe
telefony.

Przeglądanie wszystkich
sparowanych i podłączonych
telefonów
Aby wyświetlić listę wszystkich
dostępnych telefonów komórkowych
sparowanych z systemem UHP:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać opcję Bluetooth.
4. Wybrać opcję Lista urzadzen.
5. Powtórzyć czynności od 1 do 4,

aby sparować dodatkowe
telefony.

Usuwanie sparowanego telefonu
Aby usunąć sparowany telefon
komórkowy z systemu UHP:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.

3. Wybrać opcję Bluetooth.
4. Wybrać opcję Lista urzadzen.
5. Wybrać telefon do usunięcia i

postępować według instrukcji
wyświetlanych na ekranie.

Łączenie z innym telefonem
Aby połączyć się z innym
sparowanym telefonem
komórkowym, przed rozpoczęciem
procesu musi się on znajdować się w
pojeździe i musi mieć możliwość
połączenia się z systemem UHP.
Aby nawiązać połączenie z innym
telefonem:
1. Nacisnąć przycisk CONFIG.
2. Nacisnąć : na panelu

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać opcję Bluetooth.
4. Wybrać opcję Lista urzadzen.
5. Wybrać nowy telefon, z którym

system będzie się łączył, i
postępować według instrukcji
wyświetlanych na ekranie.

Po wybraniu opcji Usuń zaznaczony
telefon zostanie usunięty.
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Wykonywanie połączeń z
wykorzystaniem książki telefonicznej
i listy połączeń
W przypadku telefonów
obsługujących funkcje książki
telefonicznej i listy połączeń system
UHP umożliwia wykonywanie
połączeń z wykorzystaniem numerów
i list połączeń zapisanych w telefonie
komórkowym.
W celu sprawdzenia, czy telefon
obsługuje te funkcje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi
telefonu lub skontaktować się ze
swoim operatorem sieci komórkowej.
Czas niezbędny do pobrania książki
telefonicznej i listy połączeń z
telefonu do systemu UHP różni się w
zależności od rozmiarów książki oraz
listy.
Gdy telefon obsługuje funkcje książki
telefonicznej i listy połączeń, menu
Ksiazka tel. i Lista polaczen są
dostępne automatycznie.
Za pomocą menu Ksiazka tel. można
wybrać numer z książki telefonicznej
zapisanej w telefonie i połączyć się z
nim.

Menu Lista polaczen umożliwia
nawiązanie połączenia z numerami
zapisanymi na listach Połączenia
przychodzące, Połączenia
wychodzące i Połączenia
nieodebrane w telefonie
komórkowym.
Aby wykonać połączenie za pomocą
menu Ksiazka tel.:
1. nacisnąć przycisk :.
2. Wybrać opcję Ksiazka tel..
3. Przeszukać listę, wybierając

grupę liter, od której zaczyna się
wpis w książce telefonicznej. Aby
przewinąć całą listę, obrócić
pokrętło TUNE/MENU.

4. Wybrać nazwisko lub numer
rozmówcy.

Aby wykonać połączenie za pomocą
menu Lista polaczen:
1. nacisnąć przycisk :.
2. Wybrać opcję Lista polaczen.

3. Wybrać listę Połączenia
przychodzące, Połączenia
wychodzące lub Połączenia
nieodebrane.

4. Wybrać nazwisko lub numer
rozmówcy.

Wykonywanie połączenia
Aby wykonać połączenie:
1. nacisnąć przycisk :.
2. Nacisnąć cyfry na ekranie

systemu audio-nawigacyjnego.
3. Wybrać Dzwon, aby rozpocząć

wybieranie numeru.

Odbieranie lub odrzucanie
połączenia
W przypadku pojawienia się
połączenia przychodzącego system
audio-nawigacyjny wycisza się i w
pojeździe słychać dźwięk dzwonka.
Aby odebrać połączenie
przychodzące, obrócić pokrętło
TUNE/MENU do pozycji Odpowiedz i
nacisnąć pokrętło TUNE/MENU lub
nacisnąć przycisk 3 na kierownicy.
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Aby odrzucić połączenie
przychodzące, obrócić pokrętło
TUNE/MENU do pozycji Odrzuc i
nacisnąć pokrętło TUNE/MENU lub
nacisnąć przycisk 3 na kierownicy.

Połączenie oczekujące
Korzystanie z funkcji połączeń
oczekujących jest możliwe tylko
wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez telefon
komórkowy i włączona przez
operatora sieci komórkowej.
Aby odebrać połączenie
przychodzące, obrócić pokrętło
TUNE/MENU do pozycji Odpowiedz i
nacisnąć pokrętło TUNE/MENU lub
nacisnąć przycisk 3 na kierownicy.
Aby odrzucić połączenie
przychodzące, obrócić pokrętło
TUNE/MENU do pozycji Odrzuc i
nacisnąć pokrętło TUNE/MENU lub
nacisnąć przycisk 4 na
kierownicy.

Aby przełączyć połączenia za
pomocą funkcji połączeń
oczekujących:
1. nacisnąć przycisk :.
2. Wybrać Przelacz rozmowe z

menu.

Połączenie konferencyjne
Korzystanie z funkcji połączeń
konferencyjnych i trójstronnych jest
możliwe tylko wtedy, gdy funkcja ta
jest obsługiwana przez telefon
komórkowy i włączona przez
operatora sieci komórkowej.
Aby rozpocząć połączenie
konferencyjne podczas rozmowy:
1. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU i

wybrać opcję Wpisz numer.
2. Wprowadzić ciąg znaków i

wybrać połączenie.
3. Po nawiązaniu połączenia

nacisnąć pokrętło TUNE/MENU i
wybrać Polacz rozmowy.

4. Aby dodać kolejnych rozmówców
do połączenia konferencyjnego,
powtórzyć czynności od 1 do 3.

Aby odłączyć jednego rozmówcę w
trakcie połączenia konferencyjnego,
wybrać opcję Rozlaczanie polaczen z
menu i wybrać numer do odłączenia.

Zakończenie połączenia
Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU i
wybrać Rozlacz lub nacisnąć przycisk
4 na kierownicy.

Aby wyciszyć połączenie
Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU i
wybrać opcję Wycisz rozmowe.

Aby wyłączyć wyciszenie
Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU i
wybrać opcję Wycisz rozmowe.

Dźwięki sygnalizacji tonowej (DTMF)
System UHP może wysyłać numery w
trakcie połączenia telefonicznego.
Funkcja ta jest wykorzystywana przy
połączeniu z systemem
telefonicznym sterowanym z menu.
Aby uzyskać dostęp do systemu:
1. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU i

wybrać opcję Wpisz numer.
2. Wprowadź ciąg znaków.
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Obsługa systemu UHP za
pomocą poleceń głosowych
Sterowanie głosowe systemu UHP
umożliwa obsługę wielu funkcji
telefonu komórkowego za pomocą
poleceń głosowych. System UHP
wykorzystuje polecenia głosowe do
sterowania systemem i wybierania
numerów telefonów. Po wydaniu
polecenia system audio-nawigacyjny
przeprowadza z użytkownikiem
„dialog” składający się z
odpowiednich pytań i informacji
zwrotnych w celu wykonania
wymaganej czynności. Polecenia i
numery można wypowiadać bez
wykonywania pauz pomiędzy
poszczególnymi słowami.
Ponadto można zapisywać numery
telefonów z wybraną etykietą.
Połączenie z danym numerem można
wykonać, wypowiadając jego nazwę.
W przypadku nieprawidłowej obsługi
lub polecenia system sterowania
głosem generuje głosowy komunikat
zwrotny i zgłasza potrzebę
ponownego wydania polecenia.
Ponadto system sterowania głosem

potwierdza wykonywanie istotnych
poleceń i w razie potrzeby prosi o
dodatkowe zatwierdzenie.
Aby zapobiec niezamierzonemu
uruchomieniu telefonu komórkowego
podczas rozmowy telefonicznej w
samochodzie, sterowanie głosowe
nie działa, dopóki nie zostanie
włączone.

Włączanie sterowania głosem
Nacisnąć przycisk 3 na
kierownicy, aby włączyć sterowanie
głosem systemu UHP. System
odpowiada, emitując sygnał
dźwiękowy. Po sygnale dźwiękowym
wypowiedz słowo „Dial (Wybierz)”.
Na czas trwania wypowiedzi
użytkownika wyciszane są wszystkie
aktywne źródła sygnału audio i
wyłączana jest funkcja komunikatów
dla kierowców.

Regulowanie głośności systemu
poleceń głosowych
Obrócić pokrętło regulacji głośności
systemu audio-nawigacyjnego lub
nacisnąć przyciski + / -  na kierownicy.

Anulowanie dialogu
Są różne sposoby wyłączenia
sterowania głosem i anulowania
dialogu:
■ Nacisnąć przycisk 4 na

kierownicy.
■ Wydać polecenie „Cancel (Anuluj)”.
■ Przestać wydawać polecenia na

jakiś czas.
■ Polecenie przestanie być

rozpoznawane po trzech próbach.

Polecenia menu głównego
System UHP ma zestaw poleceń
menu głównego dostępnych od
momentu pierwszego uruchomienia
funkcji sterowania głosem. Po
włączeniu sterowania głosem zostaje
wygenerowany krótki dźwięk
sygnalizujący oczekiwanie systemu
na polecenie.
Dostępne polecenia:
■ "Dial (Wybierz)"
■ "Call (Wybierz ponownie)"
■ "Redialing (Wybieranie ponowne)"
■ "Save (Zapisz)"
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■ "Delete (Usuń)"
■ "Directory (Katalog)"
■ "Pair (Paruj)"
■ "Select device (Wybierz

Urządzenie)"
■ "Voice feedback (Powtarzanie

głosu)"
■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"

Często używane polecenia
Oto lista często używanych poleceń:
■ „Help (Pomoc)”: dialog zostaje

zakończony i wyświetlane są
wszystkie dostępne w tym
kontekście polecenia.

■ „Cancel (Anuluj)”: sterowanie
głosem zostaje wyłączone.

■ "Yes (Tak)": uruchamiana jest
akcja stosowna do kontekstu.

■ "No (Nie)": uruchamiana jest akcja
stosowna do kontekstu.

Voice feedback (Powtarzanie głosu)
System audio-nawigacyjny
potwierdza lub komentuje każde
polecenie głosowe za pomocą
odpowiednich do sytuacji informacji
zwrotnych.
Aby włączyć lub wyłączyć komunikaty
głosowe, wydać polecenie „Voice
feedback (Powtarzanie głosu)” lub
nacisnąć 3.

Parowanie, zapisywanie telefonu na
liście i usuwanie go z niej
Za pomocą polecenia „Pair (Paruj)”
można zapisać telefon komórkowy na
liście urządzeń systemu UHP lub
usunąć go z tej listy. Podczas
parowania telefonu komórkowego
system UHP przypisuje numer
urządzenia do telefonu.
Dostępne polecenia:
■ "Add (Dodaj)"
■ "Delete (Usuń)"
■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"
Przykład dialogu
Użytkownik: „Pair (Paruj)”.

System: "Do you want to add or
delete a device? (Czy chcesz dodać
lub usunąć urządzenie?)"
Użytkownik: „Add (Dodaj)”.
Komunikat głosowy: „Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Korzystając z funkcji
parowania w urządzeniu
zewnętrznym, wprowadzić kod
<1234> w celu sparowania.)” (W tym
czasie rozpocząć procedurę
parowania telefonu komórkowego.
Informacje o tej procedurze można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej przez producenta
telefonu komórkowego. Na liście
wyświetlanej na telefonie
komórkowym znaleźć nazwę
urządzenia UHP wraz z
czterocyfrowym numerem, po czym
postępować według instrukcji
wyświetlanych na ekranie telefonu i
wpisać numer podany przez system).
System: "Do you want to pair the
device? (Czy chcesz sparować
urządzenie?)"
Użytkownik: „Yes (Tak)”.
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Komunikat głosowy: „Paired
(Sparowany)”, zakończenie sesji.

Wybór telefonu z listy urządzeń
Polecenia „Select device (Wybierz
Urządzenie)” można używać do
wyboru różnych sparowanych
telefonów komórkowych. System
UHP pyta o numer urządzenia
przypisany do telefonu komórkowego
podczas parowania.
Przykład dialogu
Użytkownik: „Select device (Wybierz
Urządzenie)”.
Komunikat głosowy: „Please, say a
device number to select (Powiedz
numer urządzenia, które ma być
wybrane.)”.
Użytkownik: < device_number>.
Komunikat głosowy: „Do you want to
select the device number
<device_number>? (Czy chcesz
wybrać urządzenie numer <nu‐
mer_urządzenia>?)”.
(Nazwa urządzenia pojawia się na
wyświetlaczu systemu audio-
nawigacyjnego)
Użytkownik: „Yes (Tak)”.

Komunikat głosowy: „One moment.
The system searches for the selected
device (Poczekaj chwilę. System
wyszukuje wybrane urządzenie.)”.
Komunikat głosowy: „Device number
<dev_num> is selected (Wybrano
urządzenie numer <numer_urządze‐
nia>)”, zakończenie sesji.

Wybieranie numeru telefonu
Po wypowiedzeniu polecenia „Dial
(Wybierz)” system sterowania
głosem żąda podania numeru.
Numer telefonu należy wypowiadać
naturalnie, bez dodawania pauz
pomiędzy cyframi.
Rozpoznawanie mowy jest
najskuteczniejsze, jeśli po każdych
trzech – pięciu cyfrach wykonuje się
pauzę o długości co najmniej pół
sekundy. System Infotainment
powtarza w tym momencie
rozpoznane cyfry.
Dostępne polecenia:
■ "Dial (Wybierz)": podany numer

zostaje zaakceptowany.
■ „Digits (Cyfry)”: podanie numeru z

zakresu „0-9”.

■ "Delete (Usuń)": usuwana jest
ostatnia wprowadzona cyfra lub
ostatni ciąg cyfr.

■ "Plus (Plus)": dodawany jest
znak "+" przed numerem telefonu w
przypadku rozmowy
międzynarodowej.

■ "Verify (Potwierdź)": wprowadzone
przez użytkownika dane są
powtarzane przez system.

■ „Asterisk (Gwiazdka)”:
wprowadzanie znaku gwiazdki „*”.

■ „Hash (Krzyżyk)”: wprowadzanie
znaku krzyżyka „#”.

■ „Pauza”: wprowadzanie pauzy do
ciągu znaków.

■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"
Wprowadzany numer telefonu może
mieć maksymalnie 25 cyfr.
Aby wykonać połączenie
międzynarodowe, na początku
numeru należy wypowiedzieć słowo
„Plus (Plus)” (+). Symbol plusa
umożliwia wykonywanie połączeń
międzynarodowych z dowolnego
kraju, bez podawania prefiksu dla
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połączeń międzynarodowych
wykonywanych z kraju, w którym się
przebywa. Następnie należy
wypowiedzieć wymagany kod kraju.
Przykład dialogu
Użytkownik: „Dial (Wybierz)”.
Komunikat głosowy: „Please, say the
number to dial (Powiedz numer, który
ma być wybrany.)”.
Użytkownik: „Plus (Plus) Four
(Cztery) Nine (Dziewięć)”.
Użytkownik: „Seven (Siedem) Three
(Trzy) One (Jeden)”.
Komunikat głosowy: „Seven
(Siedem) Three (Trzy) One (Jeden)”
Użytkownik: „One (Jeden) One
(Jeden) Nine (Dziewięć) Nine
(Dziewięć)”.
Komunikat głosowy: „One (Jeden)
One (Jeden) Nine (Dziewięć) Nine
(Dziewięć)”.
Użytkownik: „Dial (Wybierz)”.
Komunikat głosowy: „The number is
being dialled (Numer jest
wybierany)”.

Wykonywanie połączenia z użyciem
etykiety
Po wydaniu polecenia „Call (Wybierz
ponownie)” zostaje wprowadzony
numer zapisany w książce
telefonicznej jako etykieta.
Dostępne polecenia:
■ "Yes (Tak)"
■ "No (Nie)"
■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"
Przykład dialogu
Użytkownik: „Call (Wybierz
ponownie)”.
Komunikat głosowy: „Please, say the
nametag to call (Powiedz etykietę
głosową, która ma być wybrana.)”.
(Informacje na temat etykiety można
znaleźć w punkcie „Zapisywanie
etykiety” w dalszej części niniejszego
rozdziału).
Użytkownik: <Nazwa>.
Komunikat głosowy: <Nazwa>.
Użytkownik: „Yes (Tak)”.
Komunikat głosowy: „Calling
(Łączenie)”.

Rozpoczynanie drugiego połączenia
Nacisnąć 3, aby rozpocząć drugie
połączenie w trakcie aktywnej
rozmowy telefonicznej.
Dostępne polecenia:
■ „Send (Wyślij)”: aktywowanie

ręcznej sygnalizacji tonowej
(DTMF), np. w przypadku poczty
głosowej lub bankowych usług
telefonicznych.

■ „Send nametag (Wyślij etykietę
głosową)” aktywowanie
sygnalizacji tonowej (DTMF)
poprzez podanie etykiety głosowej.

■ "Dial (Wybierz)"
■ "Call (Wybierz ponownie)"
■ "Redialing (Wybieranie ponowne)"
■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"
Przykład dialogu
Użytkownik: Nacisnąć 3, jeśli trwa
rozmowa telefoniczna.
Użytkownik: „Send (Wyślij)”.
System: "Please, say the number to
send. (Powiedz numer, który ma
zostąć wysłany.)"
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(Informacje na temat wprowadzania
numeru można znaleźć w
przykładowym dialogu
zamieszczonym w punkcie
„Wykonywanie połączeń z użyciem
numeru telefonu” we wcześniejszej
części niniejszego rozdziału).
Użytkownik: „Send (Wyślij)”.

Redialing (Wybieranie ponowne)
Polecenie „Redialing (Wybieranie
ponowne)” powoduje ponowne
wybranie ostatnio wybieranego
numeru.

Zapisywanie etykiety
Polecenie „Save (Zapisz)” służy do
zapisywania numeru telefonu w
książce telefonicznej jako etykiety.
Podaną nazwę należy jeden raz
powtórzyć. Barwa głosu i sposób
wypowiedzenia etykiety muszą być
możliwie identyczne podczas obu
prób; w przeciwnym razie system
sterowania głosem odrzuci etykietę.
W książce telefonicznej można
zapisać do 50 etykiet.

Etykiety są zależne od mówiącego
(tzn. etykietę może wykorzystać tylko
ta osoba, która ją nagrała). Aby
uniknąć przerwania odtwarzania
przez system nagranej właśnie
etykiety głosowej, po podaniu nazwy
należy pozostawić krótką pauzę.
Aby móc korzystać z etykiety
niezależnie od lokalizacji (tj. także w
innych krajach), wszystkie numery
telefonów należy wprowadzać
poprzedzone znakiem „plus” i
numerem kierunkowym kraju.
Dostępne polecenia:
■ „Save (Zapisz)”: podany numer

zostaje zaakceptowany
■ „Redialing (Wybieranie ponowne)”:

ostatni użyty numer jest ponownie
wybierany

■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"
Przykład dialogu
Użytkownik: „Save (Zapisz)”.
Komunikat głosowy: „Please, say the
number to save (Powiedz numer,
który ma być zapisany.)”.

(Informacje na temat wprowadzania
numeru można znaleźć w
przykładowym dialogu
zamieszczonym w punkcie
„Wykonywanie połączeń z użyciem
numeru telefonu” we wcześniejszej
części niniejszego rozdziału).
Użytkownik: „Save (Zapisz)”.
Użytkownik: „Etykieta” (Podać
etykietę).
Komunikat głosowy: „Please, repeat
the nametag to confirm (Powtórz
etykietę głosową aby potwierdzić.)”.
Użytkownik: „Etykieta”.
Komunikat głosowy: „Saving the
nametag (Zapisywanie etykiety
głosowej)”.

Usuwanie etykiety
Polecenie „Delete (Usuń)” służy do
usuwania uprzednio zapisanej
etykiety.
Dostępne polecenia:
■ "Yes (Tak)"
■ "No (Nie)"
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■ "Help (Pomoc)"
■ "Cancel (Anuluj)"

Odsłuchiwanie zapisanych etykiet
Polecenie „Directory (Katalog)” służy
do odsłuchiwania wszystkich
zapisanych etykiet.
Dostępne polecenia:
■ "Call (Wybierz ponownie)":

wybierany jest numer telefonu
przypisany do ostatniej odczytanej
przez system etykiety.

■ "Delete (Usuń)": ostatnia
odczytana przez system etykieta
jest usuwana.
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