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Sistemul Infotainment vă asigură
în maşină un sistem de tehnologie
avansată.
Pentru benzile de frecvenţă AM şi FM,
radioul este echipat cu douăsprezece
presetări de canal desemnabile
automat. În plus, 36 canale pot fi alocate
manual (benzi de frecvenţe
independente).
Prin utilizarea RDS-TMC, puteţi
de asemenea dispune întotdeauna
de ultimele informaţii cu privire
la situaţia curentă din trafic.
Audio playerul integrat vă delectează
cu muzică de pe CD-uri audio şi CD-uri
MP3/WMA.
În plus, puteţi conecta dispozitive
externe de memorie (de ex. iPod,
player MP3 sau stick USB) sau un
player portabil la sistemul Infotainment,
ca surse audio auxiliare.
Procesorul de sunet digital vă asigură
mai multe moduri de presetare
a egalizatorului, pentru optimizarea
sunetului.

3

Sistemul de navigaţie cu planificarea
dinamică a traseului vă va ghida în
siguranţă spre destinaţie, şi dacă doriţi
va evita automat ambuteiajele din trafic
sau alte probleme de trafic.
Opţional, sistemul Infotainment
poate fi operat utilizând butoanele
de pe volan.
Designul bine gândit al elementelor
de comandă, afişajele clare şi butoanele
multifuncţionale MENU (MENIU) permit
controlul simplu şi intuitiv al sistemului.
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Introducere

Utilizarea instrucţiunilor
pentru Infotainment

 Puteţi avea acces la o prezentare










generală rapidă a multor funcţii ale
sistemului Infotainment, completată
cu o prezentare generală a tuturor
elementelor de comandă din
secţiunea „Prezentare generală”.
Veţi găsi o descriere a paşilor
de comandă de bază a sistemului
Infotainment în secţiunea
„Funcţionarea”.
Puteţi să vă ghidaţi utilizând cuprinsul
de la începutul instrucţiunilor
de utilizare şi din secţiunile
individuale.
Puteţi să vă ghidaţi cu ajutorul
indexului alfabetic.
Veţi găsi descrierile detaliate ale
funcţiilor sistemului Infotainment
în secţiunile individuale.
Specificaţiile referitoare la direcţie,
precum stânga, dreapta, faţă, spate
se raportează întotdeauna la sensul
de deplasare.

Informaţii importante
referitoare la conţinutul
acestor instrucţiuni
În funcţie de varianta de model, varianta
de ţară, echipamentul special integrat
şi accesoriile, gama de echipamente ale
autovehiculului dumneavoastră poate
diferi de descrierile din aceste
instrucţiuni de utilizare.

Notaţii speciale:

Referinţele la pagini sunt marcate 3.
3 înseamnă „consultaţi la pagina”.

Ecrane de afişaj
Anumite afişaje sunt condiţionate
de setările sistemului şi de nivelul
de echipare şi, prin urmare, pot varia.

9 Pericol, 9 Avertisment,
Atenţie
9 Pericol
Textele care sunt marcate
9 Pericol indică un posibil pericol
mortal. Neconformarea
cu instrucţiunile poate pune viaţa în
pericol.

9 Avertisment
Textele marcate 9 Avertisment
indică posibile pericole de accident
şi rănire. Neconformarea
cu instrucţiunile poate cauza leziuni.
Atenţie
Textul marcat Atenţie indică
posibilitatea avarierii autovehiculului.
Neconformarea cu instrucţiunile poate
provoca avarierea autovehiculului.
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Informaţii importante privind
utilizarea şi siguranţa în trafic
9 Avertisment
Utilizarea sistemului de navigaţie
nu eliberează şoferul
de responsabilitatea cu privire
la atitudinea corectă, vigilentă în
trafic. Trebuie respectate întotdeauna
reglementările de trafic.
Sistemul Infotainment trebuie utilizat
astfel încât autovehiculul să poată
fi condus permanent în siguranţă.
Dacă aveţi dubii, opriţi autovehiculul
şi operaţi sistemul Infotainment în
timp ce autovehiculul staţionează.

9 Warning (Avertisment)
Introduceţi date (de ex. adrese) numai
cu autovehiculul staţionar.
Dacă instrucţiunile navigaţiei
contravin reglementărilor de trafic,
se vor aplica reglementările de trafic.
În anumite zone străzile cu sens
unic şi alte căi de acces şi intrări
(de ex. zone pietonale) pe care
nu aveţi acces nu sunt marcate
pe hartă. În astfel de zone sistemul
Infotainment va emite un avertisment
ce trebuie confirmat. Va trebui să
acordaţi o atenţie specială în zona
respectivă străzilor cu sens unic,
căilor de acces şi intrărilor pe care nu
aveţi voie să circulaţi.

Funcţia antifurt
Sistemul Infotainment este echipat
cu un sistem electronic de securitate
cu scop antifurt.
Sistemul Infotainment de aceea
funcţionează numai în autovehiculul
dumneavoastră şi este fără valoare
pentru un hoţ.

5
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Introducere

Prezentare generală

8 TP ..............................................21

Elementele de comandă
1

2

3

4

5

6
7

butonul......................................9
Apăsare: activare/dezactivare
sistem Infotainment
Rotire: reglare volum
Butoanele pentru posturi 1 ..6 ....16
Apăsare lungă: salvare post
Apăsare scurtă: selectare post
DEST (DESTINAŢIE) .................33
Introducere destinaţie pentru
navigaţie
NAV (NAVIGAŢIE)......................32
Apăsare o dată: Afişare hartă
Apăsare de două ori: Meniul
Navigaţie
Comutatorul cu opt căi................39
Funcţia de navigaţie: deplasare
fereastră afişaj în vizualizarea hărţii
CONFIG......................................13
Setările sistemului
RPT NAV ....................................48
Repetare mesaj de navigaţie
precedent

9
0

a

b

c
d

e

Activare sau dezactivare serviciu
radio despre trafic
TONE (TON) ..............................13
Setări tonalitate
INFO
Informaţii suplimentare,
dependente de situaţie
AS...............................................16
Niveluri de memorie automată
Apăsare scurtă: selectare listă
automemorare
Apăsare lungă: salvare automată
post
BACK (SPATE) ..........................10
Meniu: un nivel înapoi
Introducere: ştergere caracter
sau date introduse anterior
FAV ............................................16
Liste cu posturi favorite
MENU (MENIU) .........................10
Comenzi centrale pentru selectarea
şi navigarea în meniuri
Ejectare CD

7

f Căutare înainte

g

h
i

j

k

l

Radio: căutare înainte ................16
CD/MP3/WMA: salt peste o piesă
înainte.........................................25
MUTE (SILENŢIOS)
Activare/dezactivare reglaj
silenţios ........................................9
CD/MP3: Pornire/întrerupere
redare .........................................25
CD/AUX......................................24
Pornire redare CD/MP3/WMA
sau modificare sursă audio
BAND (BANDA)..........................16
Activare radio sau schimbare
bandă de frecvenţă
Căutare înapoi
Radio: căutare înapoi .................16
CD/MP3/WMA: salt peste o piesă
înapoi..........................................25
Fantă CD
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Introducere

Comenzile sistemului audio
de pe volan

1 SRC (Sursa)

Apăsare: selectarea sursei audio
Rotire în sus: post de radio presetat
următor sau piesă CD/MP3/WMA
următoare
Rotirea în jos: post de radio
presetat anterior sau piesă
CD/MP3/WMA anterioară
2 Mărire volum sonor
3 Reducere volum sonor
4 Activare/dezactivare
reglaj silenţios...............................9
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Funcţionarea
Elemente de comandă
Sistemul Infotainment este operat
cu ajutorul butoanelor pentru funcţii,
butoanelor multifuncţionale
şi cu meniurile care sunt prezentate
pe afişaj.
Intrările sunt făcute opţional prin:
 unitatea de comandă centrală de pe
panoul de bord 3 7
 comenzile de pe volan 3 8

Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment
Apăsaţi butonul . După activarea
sistemului Infotainment, ultima sursă
selectată este activă.
Dezactivarea automată
Dacă sistemul Infotainment a fost
activat cu ajutorul butonului
la decuplarea contactului şi deschiderea
uşii şoferului, acesta se va dezactiva din
nou automat la 10 minute după ultima
intrare a utilizatorului.

Setarea volumului
Rotiţi butonul . Pe afişaj apare setarea
curentă.
Când sistemul Infotainment este activat,
este setat ultimul volum sonor selectat.
Dacă e cazul, volumul este limitat
la nivelul setat din fabrică pentru
volumul la activare.
Pot fi setate separat următoarele funcţii:
 volumul sonor al anunţurilor despre
trafic 3 14
 volumul sonor al mesajelor sistemului
de navigaţie 3 48
Volum sonor în funcţie de viteza
autovehiculului
Când este activat volumul sonor în
funcţie de viteza autovehiculului 3 13,
acesta se adaptează automat pentru
a se compensa zgomotul de rulare
şi al vântului în timp ce conduceţi.
Funcţia mute (fără sonor)
Apăsaţi butonul MUTE (SILENŢIOS)
pentru a comuta sursele audio
la reglajul fără sonor.

9

Pentru a anula din nou funcţia fără
sonor: rotiţi butonul sau apăsaţi din
nou butonul MUTE (SILENŢIOS).

Zonele funcţionale
Radioul
Apăsaţi butonul BAND (BANDA) pentru
a deschide meniul principal pentru radio
sau pentru a comuta între diferite benzi
de frecvenţă.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a deschide un submeniu cu opţiuni
de selectare a postului.
Descrierea detaliată a funcţiilor radioului
3 16.

Audio playere
Apăsaţi butonul CD/AUX pentru
a deschide meniul CD, USB, iPod
sau AUX (dacă este disponibil)
sau pentru a comuta între aceste
meniuri.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a deschide un submeniu cu opţiuni
de selectare a pistei (piesei).
Descrierea detaliată a funcţiilor
audio-playerului 3 24.
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Navigaţia

 a şterge ultimul caracter dintr-o

Apăsaţi de două ori butonul NAV pentru
a deschide meniul Navigaţie.
Descrierea detaliată a funcţiilor
sistemului de navigaţie 3 30.

secvenţă de caractere.
Apăsaţi butonul timp de câteva secunde
pentru a şterge integral datele introduse

Manevrarea meniurilor

Selectarea unei opţiuni

Exemple de utilizare a meniurilor

Submeniuri
O săgeată din partea dreaptă a meniului
indică faptul că după selectarea opţiunii
se va deschide un submeniu cu mai
multe opţiuni.
Activarea unei setări

Butonul MENU (MENIU)
Butonul MENU (MENIU) este elementul
de comandă central pentru meniuri.
Rotiţi
 Pentru a marca o opţiune de meniu
 Pentru a seta o valoare numerică
Apăsaţi
 Pentru a selecta sau activa opţiune
marcată
 Pentru a confirma o valoare setată
 Pentru a activa/dezactiva o funcţie
a sistemului

Butonul BACK (SPATE)
Apăsaţi scurt butonul pentru:
 a ieşi dintr-un meniu,
 a reveni dintr-un submeniu
la următorul nivel de meniu superior,

Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a deplasa cursorul (= fundalul colorat)
la opţiunea dorită.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a selecta opţiunea marcată.

Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a marca setarea dorită.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a activa setarea.

CD500_J300-MY10_RO.book Page 11 Wednesday, July 1, 2009 11:54 AM

Introducere
Setarea unei valori

Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a modifica valoarea curentă a setării.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a confirma valoarea setată.

11

Activarea sau dezactivarea unei
funcţii

Introducerea unei secvenţe
de caractere

Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a marca funcţia ce urmează să fie
activată sau dezactivată.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a comuta între setările On (Aprindere)
şi Off (Oprite).

Pentru introducerea secvenţelor
de caractere, de ex. denumiri de străzi:
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a selecta caracterul dorit.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a confirma caracterul selectat.
Cu ajutorul butonului BACK (SPATE)
ultimul caracter din secvenţa
de caractere poate fi şters. O apăsare
prelungită duce la ştergerea întregii
secvenţe de caractere.
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Introducere

Setări tonalitate
În meniul de setare a tonalităţii,
caracteristica tonului poate fi setată
diferit pentru fiecare bandă de frecvenţă
şi pentru fiecare sursă player audio.

Apăsaţi butonul TONE (TON) pentru
a deschide meniul de setare a tonalităţii.

Setarea sunetelor joase, medii
şi înalte

Setarea distribuţiei volumului
sonor între faţă şi spate

Selectaţi Bass (Sunetele joase),
Middle (Medii) sau Treble (Sunete
înalte).
Setaţi valoarea dorită pentru opţiunea
selectată.

Selectaţi Fader (Potenţiometru).
Setaţi valoarea dorită.
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Setarea distribuţiei volumului
între stânga şi dreapta

Optimizarea tonalităţii în raport
cu stilul de muzică

Selectaţi Balance (Balans).
Setaţi valoarea dorită.

Selectaţi EQ (egalizator).
Opţiunile afişate oferă presetări ale
sunetelor joase, medii şi înalte
optimizate pentru stilul de muzică
respectiv.
Selectaţi opţiunea dorită.

Stabilirea unei setări individuale
la „0”
Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi
butonul MENU (MENIU) timp
de câteva secunde.

Stabilirea tuturor setărilor la „0”
sau „Off (Oprite)”
Apăsaţi butonul TONE (TON) timp
de câteva secunde.

Setările sistemului
Pot fi realizate oricând diverse setări
şi adaptări pentru sistemul Infotainment.
Apăsaţi butonul CONFIG pentru
a deschide meniul de setări de sistem.

13

Setările volumului
Volum în funcţie de viteza
autovehiculului

Selectaţi Radio settings (Setări radio)
şi apoi Speed dependent volume
(Volum în funcţie de viteza
autovehiculului).
Volumul în funcţie de viteza
autovehiculului poate fi dezactivat
sau gradul de adaptare a volumului
poate fi selectat în meniul afişat.
Selectaţi opţiunea dorită.
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Volumul sonor al anunţurilor despre
trafic (TA)
Volumul anunţurilor despre trafic poate
fi mărit sau redus în comparaţie
cu volumul audio normal.

Selectaţi pe rând Radio settings
(Setări radio), RDS options (Opţiuni
RDS) şi TA volume (Volumul TA).
Setaţi valoarea dorită.

Setarea orei şi datei

Dacă afişajul pentru oră sau dată
trebuie să fie modificat:
Selectaţi Time & Date (Ora şi Data).
Opţiunile de setare selectabile:
 Set time (setare oră): Modifică ora
prezentată pe afişaj.
 Set date (setare dată): Modifică data
prezentată pe afişaj.
 Set time format (setare format oră):
Modifică indicarea orelor între
12 hours (12 ore) şi 24 hours
(24 ore).

 Set date format (setare format

dată): Modifică indicarea datei între
MM/DD/YYYY şi DD.MM.YYYY.
 Display digital clock (afişare ceas
digital): Activare/ dezactivare
indicaţie oră de pe afişaj.
 RDS clock synchronization
(sincronizare ceas RDS): După
comutarea pe această funcţie afişajul
orei este actualizat automat, constant,
prin intermediul semnalului orar
al unui canal RDS 3 22.
Sincronizarea RDS a orei poate dura
câteva minute.
Efectuaţi setările dorite.

Selectarea modului de afişare
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Selectaţi Display settings (Setări
afişaj).
Setări afişaj selectabile:
 Day mode (Modul de zi):
Optimizarea afişajului pentru condiţii
de zi.
 Night mode (Modul de noapte):
Optimizarea afişajului pentru condiţii
de noapte.
 Automatic mode (Mod automat):
Modul de afişare se modifică atunci
când luminile autovehiculului sunt
aprinse/ stinse.
Selectaţi opţiunea dorită.

Schimbarea limbii

În cazul în care se afişează limba
meniului şi mesajele de navigaţie au
fost modificate:
Selectaţi Vehicle settings (Setări
autovehicul) şi apoi Languages
(Limbile).
Selectaţi limba dorită.

15
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Aparatul radio

Aparatul radio

Funcţionarea
Butoane de comandă

Funcţionarea...............................
Sistemul de date radio ................

16
22

Apăsaţi butonul BAND (BANDA) pentru
a deschide meniul principal radio.
Va fi recepţionat ultimul post redat.

Cele mai important butoane pentru
comanda radioului sunt următoarele:
 BAND (BANDA): activare radio

,
căutarea posturilor de radio
 AS: Memorare automată liste
 FAV: Liste cu posturi favorite
 1 ..6: Butoane de presetare
 TP: Serviciul radio despre trafic

Apăsaţi butonul BAND (BANDA) apoi
comutaţi între benzile de frecvenţă AM
şi FM.
Va fi recepţionat ultimul post redat
în acea bandă de frecvenţă.

Activarea radioului

Căutarea automată a posturilor
de radio

Selectarea benzii de frecvenţă

Selectarea unui post de radio
Apăsaţi scurt butonul
sau .
Se caută următorul post de radio
ce poate fi recepţionat şi acesta este
redat automat.
Se pot căuta astfel succesiv toate
posturile de radio din banda
de frecvenţă selectată.
Dacă radioul nu găseşte niciun post,
se comută automat pe un nivel
de căutare mai sensibil. Dacă tot nu
găseşte un post, frecvenţa care a fost
ultima dată activă este setată din nou.
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Dacă este activată funcţionarea RDS,
căutarea se face doar pentru posturile
RDS 3 22, dacă serviciul radio despre
trafic (TP) este activ, căutarea se face
doar pentru posturile de radio
cu serviciu radio de trafic 3 21.
Dacă se cunoaşte frecvenţa postului
de radio:
Apăsaţi butonul
sau
şi menţineţi-l
apăsat. Eliberaţi butonul când aproape
s-a ajuns la frecvenţa dorită pe afişajul
de frecvenţă.
Se caută următorul post de radio
ce poate fi recepţionat şi acesta este
redat automat.

Căutarea manuală a posturilor
de radio
Rotiţi butonul MENU (MENIU) şi setaţi
frecvenţa de recepţie optimă de pe
afişajul de frecvenţă pop up.

Memorarea automată a listelor
(AS)
Posturile de radio care pot
fi recepţionate mai bine într-o bandă
de frecvenţă pot fi căutate şi memorate
automat cu ajutorul funcţiei
de memorare automată.

Fiecare bandă de frecvenţă are câte
două liste cu memorare automată
(AS 1, AS 2), în fiecare din ele
putându-se memora câte 6 posturi.
Memorarea automată a posturilor
de radio
Ţineţi apăsat butonul AS până când se
deschide meniul Auto Store
(memorare automată). Cele mai
puternice 12 posturi de radio din banda
de frecvenţă curentă vor fi memorate în
cele două liste de memorare automată.
Pentru a abandona procedura
de memorare automată, apăsaţi
pe butonul MENU (MENIU).

17

Memorarea manuală a posturilor
de radio
Posturile pot fi memorate şi manual
cu ajutorul listelor de memorare
automată.
Setaţi postul de radio care urmează să
fie memorat.
Apăsaţi scurt pe butonul AS pentru
a deschide o listă de memorare
automată sau pentru a comuta la altă
listă de memorare automată.
Pentru salvarea unui post de radio într-o
poziţie a listei: apăsaţi butonul pentru
posturi presetate 1...6 timp
de câteva secunde. Un semnal sonor
indică faptul că postul de radio a fost
salvat.
Posturile memorate manual sunt
suprascrise într-un proces automat
de memorare a posturilor.
Regăsirea unui post
Apăsaţi scurt pe butonul AS pentru
a deschide o listă de memorare
automată sau pentru a comuta la altă
listă de memorare automată.
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Aparatul radio

Apăsaţi scurt unul din butoanele pentru
posturi presetate 1...6 pentru a deschide
postul de radio din poziţia respectivă
a listei.

Liste cu posturi favorite (FAV)
Posturile tuturor benzilor de frecvenţă
pot fi memorate manual în listele
de posturi favorite.

Pot fi memorate 6 posturi în fiecare listă
de posturi favorite. Numărul de liste
cu posturi favorite disponibile poate
fi configurat 3 „Definirea numărului
de liste cu posturi favorite”.

Memorarea unui post de radio
Setaţi postul de radio care urmează să
fie memorat.
Apăsaţi scurt butonul FAV pentru
a deschide o listă cu posturi favorite
sau pentru a comuta la altă listă
cu posturi favorite.
Pentru salvarea unui post de radio într-o
poziţie a listei: apăsaţi butonul pentru
posturi presetate 1...6 timp
de câteva secunde. Un semnal sonor
indică faptul că postul de radio a fost
salvat.
Regăsirea unui post
Apăsaţi scurt butonul FAV pentru
a deschide o listă cu posturi favorite
sau pentru a comuta la altă listă
cu posturi favorite.
Apăsaţi scurt unul din butoanele pentru
posturi presetate 1...6 pentru a deschide
postul de radio din poziţia respectivă
a listei.

Definirea numărului de liste
cu posturi favorite

Numărul listelor cu posturi favorite
disponibile poate fi setat.
Apăsaţi butonul CONFIG.
Selectaţi Radio settings (Setări radio)
şi apoi Radio favourites (posturi radio
favorite).
Selectaţi numărul dorit de liste
cu posturi favorite disponibile.
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Meniurile de benzi de frecvenţă

Lista de posturi favorite

Listele posturilor de radio

Sunt disponibile posibilităţi alternative
de selecţie a posturilor de radio prin
intermediul meniurilor specifice ale
benzilor de frecvenţă.
Având meniul principal de radio activ,
apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a deschide meniul benzii de frecvenţă
corespunzătoare.

Selectaţi Favourites list (Listă
de posturi favorite).
Sunt afişate toate posturile de radio AM
şi FM salvate în listele de posturi
favorite.
Selectaţi postul de radio dorit.
Simbolul marchează postul de radio
selectat curent.

SelectaţiAM sau FM station list (Listă
posturi FM).
Sunt afişate toate posturile de radio
recepţionabile în zona de recepţie
curentă.
Dacă nu a fost creată mai dinainte o listă
a posturilor de radio, sistemul
Infotainment efectuează o căutare
automată a posturilor de radio.
Selectaţi postul de radio dorit.
Simbolul marchează postul de radio
selectat curent.
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Aparatul radio

Actualizarea listelor posturilor
de radio
Dacă posturile de radio memorate într-o
listă a posturilor de radio dintr-o anumită
bandă de frecvenţă nu mai pot
fi recepţionate:
Selectaţi comanda aferentă Update
station list (actualizare listă posturi
de radio).
Este începută o căutare a posturilor.
Odată căutarea finalizată, este redat
postul de radio selectat anterior.
Pentru a anula căutarea posturilor
de radio: apăsaţi butonul MENU
(MENIU)
În banda de frecvenţă FM, lista
categoriei corespunzătoare se
actualizează de asemenea.
Informaţii importante cu privire
la actualizarea listelor posturilor
de radio
Receptorul dual al sistemului
Infotainment actualizează continuu,
pe fundal, listele posturilor de radio.
Astfel se asigură, de ex., ca în listele
posturilor de radio să fie incluse
permanent posturile de radio

recepţionabile în zona parcursă la un
moment dat în cursul unei călătorii mai
lungi. Cum actualizarea automată
durează un timp, este posibil să nu fie
disponibile la un moment dat toate
posturile de radio recepţionabile atunci
când are loc trecerea dintr-o zonă
de recepţie în alta. În astfel de situaţii,
actualizarea listelor posturilor de radio
poate fi accelerată cu ajutorul comenzii
aferente Update station list
(actualizare listă posturi de radio).
Listele de categorii

Multe posturi de radio RDS emit un cod
PTY care specifică tipul programului
difuzat (de ex. ştiri). Unele posturi
de radio modifică, de asemenea, codul
PTY în funcţie de conţinutul transmis în
mod curent.
Sistemul Infotainment memorează
posturile RDS sortate după tipul
programului în lista de categorii
corespunzătoare.
Pentru a căuta un tip de program
determinat de postul de radio:
Selectaţi FM category list (Listă
categorii FM).
Se afişează o listă a tipurilor
de programe disponibile pentru
moment.
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Aparatul radio
Serviciul radio despre trafic
(TP = Program despre trafic
Posturile de radio cu servicii radio
despre trafic sunt posturi de radio RDS
3 22 care emit ştiri despre trafic.

Activarea şi dezactivarea
serviciului radio despre trafic

Selectaţi tipul de program dorit.
Se afişează o listă cu posturile de radio
care transmit un program de tipul
selectat.
Selectaţi postul de radio dorit.
Lista categoriei este de asemenea
actualizată atunci când este actualizată
lista posturilor de radio.
Simbolul marchează postul de radio
selectat curent.

Pentru a activa şi dezactiva posibilitatea
de standby a anunţurilor despre trafic
din sistemul Infotainment:
Apăsaţi butonul TP.
 Dacă serviciul radio despre trafic este
activat, pe afişaj se indică [ ] în negru
(gri dacă serviciul radio despre trafic
este dezactivat).
 Sunt recepţionate numai posturile
cu servicii radio despre trafic.
 Dacă postul curent nu este un post
cu servicii radio despre trafic, este
începută automat o căutare
a următorului post cu servicii radio
despre trafic.
 După găsirea postului cu servicii radio
despre trafic, pe afişaj se indică [TP]
în negru. Dacă nu se găseşte niciun
post cu servicii radio despre trafic, se
afişează „TP” în gri.

21

 Anunţurile despre trafic se vor reda

la volumul prestabilit pentru TA 3 13.

 Dacă serviciul radio despre trafic este

activat, redarea de pe CD/MP3 este
întreruptă pe durata anunţului despre
trafic.

Ascultarea în exclusivitate
a anunţurilor despre trafic
Activaţi serviciul radio despre trafic
şi rotiţi în jos complet volumul sistemului
Infotainment.

Blocarea anunţurilor despre trafic
Pentru a bloca anunţurile despre trafic,
de ex. pe parcursul redării unui CD/
MP3/WMA:
Apăsaţi butonul TP sau butonul
multifuncţional.
Anunţul despre trafic este abandonat,
dar serviciul radio despre trafic rămâne
activat.
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Aparatul radio

EON (Reţeaua de frecvenţe
alternative îmbunătăţite)
Cu EON puteţi asculta anunţurile radio
despre trafic, chiar dacă postul pe care
l-aţi setat nu emite propriul său serviciu
radio despre trafic. Dacă este setat un
astfel de post de radio, acesta este
afişat în negru ca post TP de servicii
radio despre trafic.

Sistemul de date radio

Configurarea RDS

Sistemul de date radio (RDS) este un
serviciu de posturi FM care facilitează
considerabil găsirea postului de radio
dorit şi recepţionarea fără probleme
a acestuia.

Pentru a deschide meniul
de configurare a RDS:
Apăsaţi butonul CONFIG.
Selectaţi Radio settings (Setări radio)
şi apoi RDS options (Opţiuni RDS).
Posturile de radio RDS sunt
recunoscute după numele programului,
nu după frecvenţa de transmisie (dacă
RDS este activat 3 22).

Activarea şi dezactivarea
modului RDS
Setaţi RDS pe On (Aprindere) sau Off
(Oprite).
Rezultă următoarele avantaje prin
activarea RDS:
 Pe afişaj, apare numele programului
postului setat în loc de frecvenţa sa.
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Aparatul radio
 Sistemul Infotainment se acordează

Textul derulant RDS

întotdeauna la frecvenţele de emisie
cele mai bine recepţionate din postul
setat prin intermediul AF (frecvenţei
alternative) 3 „Regionalizarea”.
 În funcţie de postul recepţionat,
sistemul Infotainment afişează un text
radio care poate conţine, de exemplu,
informaţii despre programul curent.

Unele posturi de radio RDS utilizează
de asemenea liniile pentru indicarea
numelui programului şi pentru indicarea
unor informaţii suplimentare. În cursul
acestui proces, numele programului
este ascuns.
Pentru a bloca afişarea informaţiilor
suplimentare:
Setaţi RDS-text scroll freeze
(îngheţare derulare text RDS) pe On
(Aprindere).

Activarea şi dezactivarea
regionalizării
(Funcţia RDS trebuie să fie activată
pentru regionalizare)
Unele posturi de radio RDS difuzează
la anumite intervale orare diferite
programe regionale pe frecvenţe
diferite.
Setaţi Regional pe On (Aprindere)
sau Off (Oprite).
Sunt selectate numai frecvenţele
alternative (AF) cu unele programe
regionale.
Dacă regionalizarea este dezactivată,
frecvenţele alternative ale posturile sunt
selectate fără legătură cu programele
regionale.

Textul radio
Dacă funcţia RDS şi recepţionarea unui
post RDS sunt activate, sunt afişate sub
numele programului informaţii despre
programul care este recepţionat curent
şi despre piesa muzicală care se redă în
acel moment.
Pentru a prezenta sau a ascunde
o informaţie:
Setaţi Radio text (Textul radio) pe On
(Aprindere) sau Off (Oprite).

Volumul TA
Volumul anunţurilor despre trafic (TA)
poate fi presetat 3 13.

23
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Audio playerele

Audio playerele
CD playerul .................................
Conectarea surselor audio
externe .....................................

CD playerul
Audio playerul sistemului Infotainment
poate reda CD-uri audio şi CD-uri MP3/
WMA.
24
27

Informaţii importante
referitoare la CD-urile audio
şi CD-urile MP3/WMA
Atenţie
Nu introduceţi în niciun caz DVD-uri,
CD-uri cu diametrul de 8 cm
sau CD-uri de forme neregulate în
audio-player.
Nu trebuie să existe etichete de niciun
fel pe CD-uri. Aceste discuri se pot
bloca în unitatea CD sau o pot avaria
serios. Va fi necesară atunci
o înlocuire costisitoare a dispozitivului.










 CD-urile audio cu protecţie împotriva

copierii care nu sunt în conformitatea
cu standardul de CD-uri audio, pot
fi redate incorect sau deloc.
 CD-urile şi CD-RW-urile inscripţionate
de dumneavoastră sunt mult mai
vulnerabile la manipularea greşită
decât CD-urile preînregistrate.




Trebuie asigurată manevrarea
corectă, în special în cazul CD-urilor
şi CD-RW-urilor inscripţionate
de dumneavoastră, conform celor
de mai jos.
CD-urile şi CD-RW-urile inscripţionate
de dumneavoastră pot fi redate
incorect sau deloc.
La CD-urile mixte (combinaţie
de fişiere audio şi de date, de ex.
fişiere MP3) numai fişierele audio sunt
recunoscute şi redate.
Evitaţi să lăsaţi amprente atunci când
schimbaţi CD-urile.
Puneţi CD-urile la loc în carcasele lor
imediat după ce le-aţi scos din
audio-player, în scopul protejării lor
împotriva deteriorării şi murdăriei.
Murdăria şi lichidele pe CD-uri pot
contamina lentilele audio playerului
în interiorul dispozitivului şi pot cauza
defecţiuni.
Protejaţi CD-urile împotriva căldurii
şi a razelor solare directe.
Următoarele restricţii se aplică datelor
salvate pe un MP3/WMA CD:
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Audio playerele
Adâncimea maximă a structurii
de ierarhizare a folderelor pe un CD/
DVD MP3/WMA: 11 nivele.
Numărul maxim de fişiere ce pot
fi salvate pe un CD/DVD MP3/WMA:
1000.
Fişierele WMA cu DRM (Digital Rights
Management - management digital
al drepturilor) procurate de la
magazinele virtuale online nu pot
fi redate.
Fişierele WMA pot fi redate în
siguranţă numai dacă au fost create
cu versiunea Windows Media Player
8 sau ulterioară.
Extensii aplicabile la liste de redare:
.m3u, .pls
Poziţiile din lista de redare trebuie să
fie în formă de căi de redare relative.
 Acest capitol tratează numai redarea
fişierelor MP3, deoarece operarea
fişierelor MP3 şi WMA este identică.
Când un CD este încărcat cu fişiere
WMA, sunt afişate meniurile
corespunzătoare MP3.

Butoanele de comandă
Cele mai importante butoane pentru
comanda CD player-ului sunt
următoarele:
 CD/AUX: selectaţi audio player-ul

, : selectaţi piesa; derulare rapidă
înainte/înapoi în cadrul unei piese

: întrerupere/repornire redare
 : ejectare CD

Redarea unui CD/ MP3

Redarea CD-ului începe automat şi este
afişat meniul CD audio sau MP3 audio.
Dacă există deja un CD în unitate,
dar meniul CD audio sau MP3 audio
nu este activ:
Apăsaţi butonul CD/AUX.
Meniul CD audio sau MP3 audio este
deschis şi redarea CD-ului începe.
În funcţie de datele memorate pe CD-ul
audio sau pe CD-ul MP3, vor
fi prezentate pe afişaj diferite informaţii
cu privire la CD şi piesa muzicală
curentă.
Dacă meniul CD audio sau MP3 audio
nu apare după apăsarea butonului CD/
AUX, există încă CD-ul de navigaţie în
fanta pentru CD-uri. Apăsaţi butonul
pentru a ejecta CD-ul de navigaţie.

Întrerupere redare
Apăsaţi butonul
.
Pentru a reporni redarea, apăsaţi din
nou butonul
.
Împingeţi CD-ul cu partea etichetată în
sus în fanta pentru CD până când
acesta este preluat.

25
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Audio playerele

Selectarea directă a pieselor

Sărirea peste piese înainte
sau înapoi

În timpul redării MP3-ului

În timpul redării CD-ului

Apăsaţi scurt butonul
sau
şi apoi
apăsaţi din nou butonul
sau
şi menţineţi-l apăsat până când
este redată piesa dorită.

Redarea pieselor în ordine
aleatorie

 Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
 Rotiţi butonul MENU (MENIU) sau
 Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar

apoi selectaţi Tracks list (Listă
piese)
pentru a se afişa o listă cu toate piesele
de pe CD.
Selectaţi piesa dorită.

a se afişa o listă a tuturor pieselor
de pe CD sau
 Apăsaţi butonul MENU (MENIU)
şi apoi Folders (foldere)
sau Playlists (liste de redare) (dacă
sunt disponibile) şi selectaţi folderul
sau lista de redare dorită.
Selectaţi piesa dorită.

Sărirea peste piese înainte
sau înapoi
Apăsaţi scurt butonul
sau de mai multe ori.

sau

o dată

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi
setaţi Shuffle songs (RDM) [Mixare
cântece (Aleatoriu)] la On
(Aprindere).
RDM este dezactivat dacă se
selectează Folders (foldere)
sau Tracks list (Listă piese).

Derulare rapidă înainte sau înapoi
Apăsaţi butonul
sau
şi menţineţi-l
apăsat pentru a derula înainte
sau înapoi piesa curentă.

Scoaterea CD-ului
Apăsaţi butonul .
CD-ul este împins afară din fanta sa.
Dacă CD-ul nu este îndepărtat după
ejectare, va fi tras în interior din nou,
automat, după câteva secunde.
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Audio playerele

Conectarea surselor
audio externe

Utilizarea unei surse audio

27

 Sunt suportate numai MP3 playere

şi unităţi USB cu o mărime de 512 biţi
în sistem de fişiere FAT.
 Nu sunt suportate HDD-urile (unităţile
hard disc).
 Lungimea maximă a unităţii USB este
de 70 mm. O unitate mai lungă va
fi deteriorată la rabatarea cotierei.

Utilizarea unei surse de date USB

Sub capacul din consola centrală există
o priză AUX şi o priză USB pentru
conectarea surselor audio externe.
Prizele trebuie să fie păstrate
permanent curate şi uscate.

Intrarea Aux
Este posibilă, de exemplu, conectarea
la intrarea AUX 1 a unui CD-player
portabil cu o mufă de 3,5 mm.

O sursă audio care este conectată
la intrarea AUX poate fi utilizată numai
prin intermediul elementelor
de comandă ale sursei audio.

Portul USB

Se poate conecta la portul USB 2 un
MP3-player sau o unitate USB.

Informaţii importante
 MP3 playerele şi unităţile USB

conectate trebuie să fie conforme
cu specificaţia USM MSC (USB Mass
Storage Class - Clasă de stocare în
masă USB).

Sursele de date conectate prin
intermediul USB sunt controlate prin
intermediul sistemului Infotainment;
utilizarea se face la fel ca pentru un
CD-ul MP3 3 25.
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Audio playerele

Conectarea şi utilizarea unui
iPod

Conectarea unui iPod

Utilizarea unui iPod

Conectaţi cablul USB al iPodului
la portul USB 2.

Unitatea iPod conectată prin USB este
controlată prin intermediul sistemului
Infotainment; utilizarea se face la fel
ca pentru un CD-ul MP3 3 25.
În continuare sunt descrise numai
aspecte cu privire la utilizarea iPod
ce sunt diferite/ suplimentare.

Se poate conecta un iPod la sistemul
Infotainment. Comenzile şi meniurile
sistemului Infotainment sunt apoi
utilizate pentru controlul acestuia.

Modele iPod suportate
 iPod nano

(generaţia 1/ a 2-a/ a 3-a, a 4-a)
 iPod cu video

(generaţia a 5-a/5.5)
 iPod clasic

(generaţia a 6-a)
 Atingerea iPod
(generaţia 1/ a 2-a)
Pot apărea probleme în utilizare
şi funcţionare în următoarele situaţii:
 Când se conectează un iPod pe care
este instalată o versiune firmware mai
recentă decât cea suportată
de sistemul Infotainment.
 Când se conectează un iPod pe care
este instalată o versiune firmware
provenită de la alţi furnizori
(de ex. Rockbox).
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Audio playerele
Funcţiile iPod

În funcţie de datele salvate, aveţi
la dispoziţie diferite opţiuni pentru
selectarea şi redarea pieselor.
Apăsaţi butonul multifuncţional şi apoi
selectaţi Search (Căutare) pentru
a afişa opţiunile disponibile.
Procesul de căutare pe dispozitiv poate
lua câteva minute. În acest timp va
fi recepţionat ultimul post de radio redat.

29
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Navigaţia

Navigaţia
Introducere..................................
Utilizarea.....................................
Prezentarea generală
a simbolurilor ............................

Introducere

30
32
51

Sistemul de navigaţie vă va ghida în
siguranţă spre destinaţie, fără a fi
nevoie să citiţi hărţi, chiar dacă nu
cunoaşteţi deloc împrejurimile.
Situaţia curentă din trafic este luată în
consideraţie la calcularea traseului dacă
se utilizează funcţia de ghidare
dinamică pe traseu. În acest scop,
sistemul Infotainment recepţionează
rapoarte despre trafic din zona curentă
de recepţie prin RDS TMC.
Sistemul de navigaţie nu poate totuşi să
ia în calcul incidentele din trafic,
reglementările de trafic modificate
de scurt timp şi pericolele
sau problemele ce survin brusc
(de ex. lucrările la carosabil).

Atenţie
Utilizarea sistemului de navigaţie nu
eliberează şoferul
de responsabilitatea cu privire
la atitudinea corectă, vigilentă în trafic.
Trebuie respectate întotdeauna
reglementările de trafic. Dacă
instrucţiunile navigaţiei contravin
reglementărilor de trafic, se vor aplica
reglementările de trafic.

Instrucţiuni importante
referitoare la funcţionarea
sistemului de navigaţie
Poziţia şi mişcările autovehiculului sunt
înregistrate prin senzori de sistemul
de navigaţie. Distanţa parcursă este
determinată de semnalul vitezometrului
autovehiculului, iar mişcările
de schimbare a direcţiei de deplasare
de un senzor de giraţie. Poziţia este
stabilită prin intermediul sateliţilor GPS
(Global Positioning System).
Prin compararea semnalelor senzorilor
cu hărţile digitale de pe CD-ul
de navigaţie, este posibilă determinarea
poziţiei cu o precizie de circa 10 m.
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Navigaţia
Sistemul va funcţiona de asemenea
şi în cazul unei recepţii GPS slabe, însă
precizia cu care se determină poziţia se
va reduce, rezultând mesaje incorecte
referitoare la poziţie.
După introducerea adresei de destinaţie
sau a punctelor de interes (cea mai
apropiată staţie de alimentare, cel mai
apropiat hotel, etc), se calculează
traseul între poziţia curentă şi destinaţia
selectată.
Ghidarea în traseu este asigurată prin
ieşire vocală şi prin săgeţi pe ecran,
precum şi prin intermediul unei hărţi
color sau o combinaţie de două afişaje.

Sistemul de informaţii TMC din
trafic şi ghidarea dinamică
pe traseu
Sistemul de informaţii TMC din trafic
recepţionează toate informaţiile din
trafic de la posturile de radio TMC.
Dacă ghidarea dinamică pe traseu este
activată, aceste informaţii sunt luate
în consideraţie la calcularea traseului
general. În cadrul acestui proces,
traseul este planificat astfel încât

problemele de trafic referitoare
la criteriile preselectate 3 48 să fie
evitate.
Dacă apare o problemă de trafic
în cursul ghidării dinamice pe traseu,
în funcţie de presetare, se afişează
un mesaj prin care se solicită decizia
şoferului cu privire la eventuala
modificare a traseului.
Informaţiile TMC din trafic sunt
prezentate ca simboluri în afişajul
de ghidare în traseu sau ca text detaliat
în meniul Mesaje TMC (Centrul de
management al traficului).
Pentru a putea utiliza informaţiile
TMC din trafic, sistemul trebuie să
recepţioneze posturile de radio TMC din
regiunea respectivă.
Ghidarea dinamică pe traseu
funcţionează numai dacă sunt
recepţionate informaţii din trafic prin
intermediul sistemului de informaţii
TMC din trafic.
Funcţia de ghidare dinamică pe traseu
poate fi dezactivată 3 42.
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Informaţii importante referitoare
la hărţile de pe CD
Hărţile complete ocupă prea mult spaţiu
pentru a putea fi încărcate în memoria
sistemului.
Pentru navigaţie în afara ţării de origine,
introduceţi CD-ul de navigaţie cu datele
aferente regiunii în care călătoriţi în
memoria sistemului. Reţeaua principală
de drumuri de la nivel european este
încărcată automat. Poate fi necesară
ştergerea altor hărţi din memoria
sistemului.
Odată încărcate hărţile preferate, CD-ul
poate fi scos, astfel încât unitatea poate
fi utilizată pentru a reda muzică.
Map data add / remove (Adăugarea/
ştergerea datelor pentru hartă) 3 49.
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Navigaţia

Informaţii importante
referitoare la utilizarea
meniurilor
Cele mai importante elemente pentru
operarea meniurilor şi a navigaţiei sunt
butonul MENU (MENIU), comutatorul
cu opt căi şi butoanele NAV
(NAVIGAŢIE), DEST (DESTINAŢIE),
BACK (SPATE).
 Rotiţi butonul MENU (MENIU) :
selectare din meniu. Selecţia este
marcată color. Modificare scară
de afişare pentru hartă.
 Toate opţiunile disponibile sunt
afişate color; opţiunile care nu sunt
disponibile sunt sărite.
 Apăsaţi butonul MENU (MENIU) :
acceptare selecţie marcată, comutare
în alt meniu sau activare funcţie.
 Apăsaţi butonul NAV (NAVIGAŢIE):
meniul principal al sistemului
de navigaţie, toate funcţiile pentru
navigaţie fiind selectate din acest
meniu.
 Apăsaţi butonul DEST
(DESTINAŢIE): meniul principal
pentru introducerea destinaţiei. Toate

opţiunile pentru introducerea
destinaţiei sunt selectate din acest
meniu.
 Apăsaţi butonul BACK (SPATE):
ieşire dintr-un meniu sau revenire în
nivelul de meniu anterior.
 Apăsarea comutatorului cu opt căi:
deplasare afişaj hartă. Pentru
selectarea destinaţiei, apăsaţi în
sensul respectiv pentru a poziţiona
ţinta pe o anumită destinaţie de pe
hartă.

Utilizarea
Pornirea navigaţiei
Apăsaţi butonul pentru a porni
unitatea.
Apăsaţi butonul NAV (NAVIGAŢIE).
De fiecare dată când este pornită
unitatea, apar informaţiile de siguranţă
referitoare la utilizarea sistemului
de navigaţie. Acceptaţi informaţiile prin
apăsarea butonului MENU (MENIU).
Harta locului în care vă aflaţi
la momentul respectiv apare pe afişaj.

Introducerea destinaţiei
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Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE);
următoarele opţiuni sunt disponibile din
meniul Enter destination
(Introducerea destinaţiei):
 Enter address (Introducerea
adresei): introducere directă
a adresei de destinaţie, cu precizarea
ţării, localităţii, străzii şi numărului
3 33.
 Address book (Agenda de adrese):
deschidere adresă deja memorată în
agenda de adrese 3 34.
 Last destinations (Ultimele
destinaţii): selectare dintr-o listă
de destinaţii selectate recent 3 35.
 Points of Interest (Punctele de
interes): selectare dintr-o listă
de puncte de interes (restaurante,
hoteluri, staţii de alimentare, etc)
aflate în apropierea poziţiei curente,
a destinaţiei, alte locuri sau selecţii
de pe hartă, precum şi căutare după
denumire 3 35.
 Select from map (Selectarea de pe
hartă): selectare destinaţie
cu ajutorul ţintei amplasate direct
pe hartă 3 39.

 Latitude / Longitude (Latitudine /

Longitudine): selectarea destinaţiei
cu ajutorul coordonatelor geografice
3 39.

Introducerea adresei
Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Enter address
(Introducerea adresei).

Introducerea directă a adresei
cu ajutorul funcţiei de scriere:
Selectaţi categoria Country (Ţară).
Marcaţi ţara dorită din listă şi acceptaţi.
Selectaţi categoria City (Oraş).
Utilizând butonul MENU (MENIU),
marcaţi succesiv şi acceptaţi literele
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pentru scrierea localităţii dorite. În cursul
acestui proces, sistemul va adăuga
automat litere dacă nu sunt disponibile
alte opţiuni.
Următoarele simboluri pot fi selectate în
linia inferioară. Simbolurile semnifică:
Z Apar în linia inferioară listele
cu caractere speciale.
< > Este marcată litera anterioară/
următoare.
Este şters ultimul caracter.
Aa Majuscule/ minuscule.
Funcţia listare - odată introduse
primele două litere, sunt afişate
toate numele disponibile ce încep
cu aceste litere. Cu cât se introduc
mai multe litere, cu atât lista se
reduce.
OK Finalizare introducere
sau acceptare termen de căutare.
Toate literele şi caracterele introduse
sunt şterse din linia respectivă prin
apăsarea prelungită a butonului BACK
(SPATE).
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Selectarea unei adrese din agenda
de adrese

Repetaţi procedura pentru categoriile
„Street name (Numele străzii)” şi „ No.:
(Nr.)” sau „Junction (Intersecţie)”.
După finalizarea introducerii adresei
Start navigation (Pornirea navigaţiei)
3 40 sau Store (memorare).

Agenda de adrese
Adăugarea şi salvarea unei adrese în
agenda de adrese
Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Enter address
(Introducerea adresei).

Introduceţi adresa conform celor
descrise la Introducerea directă
a adresei.
Prin selectarea Store (memorare),
adresa este salvată în agenda
de adrese. Sistemul utilizează adresa
de destinaţie ca denumire implicită.
În Edit name (Editare nume) destinaţia
poate fi salvată sub o denumire
specifică prin utilizarea funcţiei
de scriere.
Se pot salva maxim 100 de destinaţii
în agenda de adrese.

Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Address book
(Agenda de adrese).
Selectaţi denumirea adresei dorite din
listă şi acceptaţi-o; adresa este copiată
în funcţia de ghidare pe traseu.
Start navigation (Pornirea navigaţiei)
3 40 sau Edit name (Editare nume)
sau Delete (ştergere) nume din listă.
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Selectarea unei destinaţii
anterioare

Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Last destinations
(Ultimele destinaţii).
Este afişată o listă de destinaţii
introduse recent.
Selectaţi destinaţia dorită din listă
şi acceptaţi-o; adresa este copiată în
funcţia de ghidare pe traseu.
Start navigation (Pornirea navigaţiei)
3 40 sau Store (memorare).

Selectarea unui punct de interes

Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Points of Interest
(Punctele de interes).
Apare o listă cu următoarele submeniuri
în care punctele de interes sunt listate
pe categorii (de ex. maşini, petrecerea
timpului liber, restaurante).
Vicinity current position
(În vecinătatea poziţiei curente)
Afişarea punctelor de interes din
vecinătatea poziţiei respective.
De exemplu, dacă vă aflaţi în căutarea
unui restaurant.
Selectaţi categoria Restaurant.

35

Apare o fereastră de căutare cu criterii
suplimentare de selecţie pentru
restaurante. Faceţi o selecţie şi rafinaţi
criteriile de căutare. Reveniţi
la fereastra de căutare cu ajutorul
butonului BACK (SPATE). Numărul
de restaurante poate fi redus prin
selectarea criteriilor.
Acceptaţi Start search (Pornire
căutarea) (iniţiere căutare); apare
o listă cu toate restaurantele din zonă ce
satisfac criteriile selectate, cu informaţii
referitoare la distanţa până la acestea.
După selectarea unui restaurant, apare
fereastra de ghidare pe traseu
cu următoarele opţiuni:
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 Extras (funcţii suplimentare): dacă

sunt disponibile, sunt afişate numărul
de telefon şi adresa restaurantului
selectat.

aflate de-a lungul traseului. Funcţia este
disponibilă numai dacă vă aflaţi în
momentul respectiv pe o autostradă.
Selectaţi categoria dorită şi apoi
denumirea punctului de interes pe care
îl căutaţi 3 de exemplu în „Around
destination” (în vecinătatea destinaţiei).
Around destination (În vecinătatea
destinaţiei)
Afişarea punctelor de interes din
vecinătatea destinaţiei respective.
De exemplu, dacă vă aflaţi în căutarea
unei staţii de alimentare.

 Store (memorare): destinaţia este

salvată în agenda de adrese.
 Start navigation (Pornirea

navigaţiei): punctul de interes
selectat este copiat în sistemul
de navigaţie.
De-a lungul autostrăzii
Afişarea punctelor de interes specifice
unei autostrăzi (de ex. staţiile
de alimentare sau zonele de servicii)

Selectaţi categoria Automotive (Auto).

Acceptaţi Automotive (Auto) şi apoi
Petrol station (Staţie de alimentare).
Meniul Petrol station (Staţie de
alimentare) este afişat, permiţând
o căutare ulterioară mai amănunţită
a staţiei de alimentare.
După selectarea Brand or chain name
(Numele mărcii sau al lanţului), se
afişează o listă a tuturor mărcilor
de staţii de alimentare disponibile în
zonă.
Numărul de staţii de alimentare poate
fi de asemenea redus prin marcarea
a cel puţin o marcă de staţie
de alimentare. După selectare, reveniţi
la meniul de căutare a staţiei
de alimentare utilizând butonul BACK
(SPATE).
După selectarea Fuel type (tip
combustibil), se afişează o listă cu toate
tipurile de combustibil disponibile
(în plus faţă de benzină) la staţiile
de alimentare din zonă.
Numărul de staţii de alimentare poate
fi redus prin marcarea a cel puţin un tip
de combustibil. După selectare, reveniţi
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la meniul de căutare a staţiei
de alimentare utilizând butonul BACK
(SPATE).
Selectaţi Start search (Pornire
căutarea). Se afişează o listă a tuturor
staţiilor de alimentare care întrunesc
criteriile selectate

Selectaţi staţia de alimentare dorită.
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Around other cities (În vecinătatea
altor localităţi)
Afişarea punctelor de interes din
vecinătatea oricărei zone. De exemplu,
dacă vă aflaţi în căutarea unui centru
comercial.

După selectarea unei staţii
de alimentare, apare fereastra
de ghidare pe traseu cu următoarele
opţiuni:
 Extras (funcţii suplimentare): dacă
sunt disponibile, sunt afişate numărul
de telefon şi adresa staţiei
de alimentare selectate.
 Store (memorare): destinaţia este
salvată în agenda de adrese.
 Start navigation (Pornirea
navigaţiei): punctul de interes
selectat este copiat în sistemul
de navigaţie.

Selectaţi ţara dorită din lista ţărilor.
Introduceţi locaţia vizată cu ajutorul
funcţiei de scriere 3 33. Acceptaţi
selecţia.
Selectaţi categoria Shopping
(Cumpărături).
După acceptare, selectaţi Shopping
centres (centre comerciale).
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După acceptare Start search (Pornire
căutarea), o listă a centrelor comerciale
din vecinătatea locului selectat apare
pe afişaj împreună cu informaţii
referitoare la distanţă.
După selectarea unui centru comercial,
apare fereastra de ghidare pe traseu
cu următoarele opţiuni:
 Extras (funcţii suplimentare): este
afişată adresa centrului comercial.
 Store (memorare): destinaţia este
salvată în agenda de adrese sub
o denumire.
 Start navigation (Pornirea
navigaţiei): punctul de interes
selectat este copiat în sistemul
de navigaţie.
Select from map (Selectarea de pe
hartă)
Cu ajutorul comutatorului cu opt căi,
poziţionaţi ţinta pe un punct de interes
de pe hartă.

Selecţia pentru căutare poate fi redusă
prin introducerea primelor litere. Cu cât
se introduc mai multe litere, cu atât lista
se reduce.

Scara hărţii poate fi modificată prin
rotirea butonului MENU (MENIU).
După selectarea destinaţiei Start
navigation (Pornirea navigaţiei) 3 40
sau Store (memorare) 3 34.
Search by name (Căutarea după
nume)
Selectaţi ţara şi introduceţi denumirea
punctului de interes cu ajutorul funcţiei
de scriere 3 33. Apare o listă atunci
când datele introduse sunt precise.
Alternativ, pot fi afişaţi toţi termenii
pentru denumiri prin selectarea funcţiei
de listare
în căsuţa de introducere.

După selectarea unei destinaţii, apare
fereastra de ghidare pe traseu
cu următoarele opţiuni:
 Extras (funcţii suplimentare): dacă
sunt disponibile, sunt afişate numărul
de telefon şi adresa destinaţiei
selectate.
 Store (memorare): destinaţia este
salvată în agenda de adrese;
acceptaţi denumirea implicită
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sau introduceţi o denumire
personalizată prin utilizarea funcţiei
de scriere.
 Start navigation (Pornirea
navigaţiei): punctul de interes
selectat este copiat în sistemul
de navigaţie.

Modificaţi scara hărţii prin rotirea
butonului MENU (MENIU).
După selectarea destinaţiei Start
navigation (Pornirea navigaţiei) 3 40
sau Store (memorare) 3 34.

Selectarea destinaţiei prin
coordonate geografice

Selectarea destinaţiei de pe hartă
Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Select from map
(Selectarea de pe hartă).
Cu ajutorul comutatorului cu opt căi,
poziţionaţi ţinta pe o destinaţie de pe
hartă.

Apăsaţi butonul DEST (DESTINAŢIE)
şi apoi selectaţi Latitude / Longitude
(Latitudine / Longitudine).
Selectaţi Latitude (Latitudinea).
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a selecta N sau S (nordul sau sudul
ecuatorului).
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Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a confirma selecţia.
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a introduce gradele longitudinale dorite.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a confirma introducerea.
Introduceţi valorile dorite
pentru minutele şi secundele
de latitudine.
Selectaţi Longitude (Longitudinea).
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru
a selecta W sau E (vestul sau estul
meridianului zero din Greenwich).
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru
a confirma introducerea.
Introduceţi valorile dorite pentru
gradele, minutele şi secundele
longitudinale.
Selectaţi Done (realizat).
Selectaţi Start navigation (Pornirea
navigaţiei) 3 40 sau Store (memorare)
3 34.

Alertă nivel scăzut combustibil
Când nivelul combustibilului din
rezervorul autovehiculului este scăzut,
se afişează un mesaj de alertă.
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Selectaţi staţia de alimentare dorită
şi apoi Start navigation (Pornirea
navigaţiei) 3 40.

Ghidarea pe traseu
După selectarea destinaţiei,
următoarele opţiuni sunt disponibile din
meniul Enter address (Introducerea
adresei):

Pentru a începe căutarea staţiilor
de alimentare în împrejurimea poziţiei
curente a autovehiculului: selectaţi
Petrol stations (Staţii de alimentare).

Se afişează o listă a tuturor staţiilor
de alimentare găsite.
Sub acea listă se prezintă informaţii
referitoare la staţia de alimentare
selectată curect: distanţa până la staţia
de alimentare, tipurile de combustibil
disponibile (în plus faţă de benzină).
Abreviaţii/simboluri utilizate pentru
tipurile de combustibil:
 CNG: gaz natural comprimat
 LPG: gaz petrolier lichefiat
 Pompa de benzină (simbol): Motorina

 Store (memorare): destinaţia

introdusă este salvată în agenda
de adrese sub o denumire.
 Delete (ştergere): Destinaţia
selectată este ştearsă din agenda
de adrese.
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 Start navigation (Pornirea

navigaţiei): este iniţiată ghidarea
pe traseu spre destinaţia introdusă.

Funcţiile ghidării dinamice
pe traseu

 Navigation options (Opţiunile

sistemului de navigaţie)
 Route information (Informaţii
referitoare la traseu)
 Route blocking (Blocarea traseului)

Oprirea navigaţiei
Ghidarea dinamică pe traseu este
oprită. Apare meniul Navigation
(Navigaţia).

Apăsaţi butonul NAV (NAVIGAŢIE) apoi
apăsaţi butonul MENU (MENIU).
Cu ghidarea dinamică pe traseu,
următoarele opţiuni sunt disponibile
la apăsarea butonului MENU (MENIU):
 Stop navigation (Oprirea navigaţiei)
 Mesaje TMC (Centrul de
management al traficului)

Mesajele TMC (ştirile despre
trafic)
Şoferul poate obţine informaţii cu privire
la situaţiile curente din trafic atât pentru
traseul pe care se deplasează, cât
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şi pentru toate traseele prin
recepţionarea informaţiilor TMC din
trafic.
Informaţiile TMC din trafic sunt
prezentate ca simboluri în afişajul
de ghidare în traseu sau în meniul
Mesaje TMC (Centrul de management
al traficului) ca mesaje de text detaliate
3 42.
Informaţiile din trafic recepţionate sunt
utilizate ca bază pentru ghidarea
dinamică pe traseu 3 47. Traseul este
selectat cu evitarea problemelor din
trafic pe baza criteriilor prestabilite 3 42.

CD500_J300-MY10_RO.book Page 42 Wednesday, July 1, 2009 11:54 AM

42

Navigaţia

Pentru a putea utiliza informaţiile TMC
din trafic, sistemul trebuie să
recepţioneze posturile de radio TMC din
regiunea respectivă.
Ghidarea dinamică pe traseu
funcţionează numai dacă sunt
recepţionate informaţii din trafic prin
intermediul sistemului de informaţii TMC
din trafic.
Afişarea informaţiilor detaliate din
trafic ca mesaj text

O listă cu toate informaţiile TMC
recepţionate din trafic apare pe afişaj.
În funcţie de criteriile de filtrare selectate
3 48, sunt afişate fie toate mesajele din
trafic, fie cele referitoare la traseul
selectat.
Informaţiile detaliate apar după
acceptarea mesajelor din trafic. Pentru
ieşire, apăsaţi butonul BACK (SPATE).

Marcaţi selecţia şi acceptaţi. Funcţia
este activată sau dezactivată prin
apăsarea din nou pe Dynamic
guidance (Ghidare dinamică)
(marcajul de bifare apare în linia
meniului).

Opţiunile sistemului
de navigaţie
Următoarele opţiuni cu submeniuri
suplimentare sunt disponibile:

Criteriile traseului

Apăsaţi butonul NAV (NAVIGAŢIE)
şi apoi selectaţi Mesaje TMC (Centrul
de management al traficului).

Planificarea traseului poate fi definită
cu următoarele criterii:
 Fastest (Cel mai rapid)
 Shortest (Cel mai scurt)
 Economic
 Avoid freeways (Evitare autostrăzi)
 Avoid toll roads (Evitare şosele cu
taxare)
 Avoid tunnels (Evitare tuneluri)
 Avoid ferries (Evitare feriboturi)
 Ghidarea dinamică pe traseu

Cu ghidarea dinamică pe traseu
activată, traseul poate fi recalculat
automat dacă există probleme în trafic
sau numai după acceptarea solicitării
sistemului, funcţie de opţiunea
selectată.
Dynamic guidance (Ghidare dinamică)
3 47.
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Afişarea ghidării pe traseu
Următoarele opţiuni sunt disponibile
pentru afişarea ghidării pe traseu:
 Map (hartă): ghidarea pe traseu este
afişată pe hartă.
 Arrow / Map (săgeată / hartă):
ghidarea pe traseu este afişată
pe hartă, apărând totodată săgeţile
de navigaţie.
 Arrow (săgeată): ghidarea pe traseu
este afişată numai cu săgeţile
de navigaţie.

de ghidare pe traseu ale sistemului
de navigaţie urmează să fie afişate
în ferestre tip popup în alte moduri
de funcţionare (de ex. radio). Informaţia
dispare după un interval de timp setat
sau prin apăsarea butonului BACK
(SPATE).

Opţiunile pentru hartă
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Show POIs on map (Indicarea POI
(puncte de interes) pe hartă
Selectaţi dacă şi care puncte de interes
urmează a fi afişate pe hartă.
În User defined (Utilizator definit),
puteţi defini tipul de puncte de interes ce
urmează a fi afişate, de ex.: restaurant,
hotel,
puncte de interes pentru public,
etc.
Marcaţi selecţia prin utilizarea
butonului MENU (MENIU) şi acceptaţi.

Ora sosirii/ durata călătoriei

Prin utilizarea opţiunii Popup
information (Informaţii în fereastră
pop-up), puteţi selecta dacă informaţiile

Map mode (Modul hartă)
Selectarea dintre orientările în sensul
de deplasare (Nord sus/Drept înainte)
de pe afişajul hărţii.
Marcaţi selecţia prin utilizarea
butonului MENU (MENIU) şi acceptaţi.

După selectarea opţiunii
 Indication estimated driving time
(Indicarea duratei estimate a
călătoriei)
sau
 Indication estimated arrival time
(Indicarea orei estimate a sosirii)
indicaţia respectivă este afişată în linia
superioară a ecranului de ghidare
pe traseu.
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Informaţiile referitoare
la traseu

Toate drumurile de pe traseul calculat
sunt date cu distanţele asociate.

Următoarele informaţii pot fi accesate în
meniul Route information (Informaţii
referitoare la traseu):
 Route list (Lista traseelor)
 Current position information
(Informaţiile referitoare la poziţia
curentă)
 Destination information (Informaţiile
referitoare la destinaţie)
 Overview current route (Prezentarea
generală a traseului curent)

Current position information
(Informaţiile referitoare la poziţia
curentă)
Următoarele informaţii referitoare
la poziţia curentă pot fi afişate:
 Locul
 Numele străzii
 Longitudinea
 Latitudinea
 Afişarea hărţii

Route list (Lista traseelor)

Poziţia curentă poate fi copiată în
agenda de adrese cu ajutorul funcţiei
Store (memorare). În acest scop,
alocaţi o denumire cu ajutorul funcţiei
de scriere 3 33.
Destination information (Informaţiile
referitoare la destinaţie)
Următoarele informaţii referitoare
la destinaţie pot fi afişate:
 Locul
 Numele străzii
 Longitudinea
 Latitudinea
 Afişarea hărţii
Afişajul va fi diferit dacă sunt
selectatePoints of Interest (Punctele
de interes) sau Destination from Map
(Destinaţia de pe Hartă).
Destinaţia poate fi copiată în agenda
de adrese cu ajutorul funcţiei Store
(memorare). În acest scop, alocaţi
o denumire cu ajutorul funcţiei
de scriere 3 33.

CD500_J300-MY10_RO.book Page 45 Wednesday, July 1, 2009 11:54 AM

Navigaţia
Overview current route (Prezentarea
generală a traseului curent)
Următoarele informaţii referitoare
la traseul curent pot fi afişate:
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Blocarea traseului introdusă astfel
rămâne activă până când se realizează
o nouă calculare a traseului.

Funcţiile cu ghidarea
pe traseu dezactivată
Spre deosebire de afişajele cu ghidarea
pe traseu activată, în cazul în care
ghidarea pe traseu este dezactivată,
sunt disponibile următoarele opţiuni:

Pornirea navigaţiei
 Route list (Lista traseelor): în lista

 Poziţia
 Destinaţia
 Ora sosirii
 Distanţa
 Afişarea hărţii

Blocarea traseului
Următoarele opţiuni sunt disponibile
pentru excluderea manuală a anumitor
zone/ secţiuni ale traseului din ghidarea
pe traseu:

de denumiri ale străzilor de pe traseu,
străzile sau zonele pot fi excluse din
ghidarea pe traseu prin marcarea
acestora. Aceste zone sunt afişate
tăiate. Ieşiţi din meniu prin apăsarea
butonului BACK (SPATE).
 By distance (După distanţă): prin
setarea unei distanţe, secţiunea
de traseu dintre poziţia curentă
şi distanţa setată poate fi exclusă din
ghidarea pe traseu.
După acceptare, traseul este recalculat
cu luarea în considerare a zonelor/
secţiunilor de traseu excluse.

Apăsaţi butonul NAV (NAVIGAŢIE)
şi apoi selectaţi Start navigation
(Pornirea navigaţiei).
Apare meniul Enter address
(Introducerea adresei), descriere 3 33.

Current position information
(Informaţiile referitoare la poziţia
curentă)
Următoarele informaţii referitoare
la poziţia curentă pot fi afişate:
 Locul
 Numele străzii
 Longitudinea
 Latitudinea
 Afişarea hărţii
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Destination information
(Informaţiile referitoare
la destinaţie)

Următoarele informaţii referitoare
la destinaţie pot fi afişate:
 Locul
 Numele străzii
 Longitudinea
 Latitudinea
 Afişarea hărţii

Informaţiile de pe afişaj
Indicaţiile de pe afişaj
În linia superioară sunt afişate
următoarele:
Timpul / distanţa până la destinaţie /
ora sosirii sau durata călătoriei /
temperatura exterioară

În meniuri, denumirea meniului apare
în linia superioară.
Pe afişajul hărţii, ghidarea pe traseu
este afişată ca traseu albastru.

Punctul de pornire este afişat ca un
triunghi roşu, iar destinaţia ca fanion
caroiat.
Simbolurile de-a lungul traseului indică
informaţiile din trafic şi informaţiile
generale sau punctele de interes.
Prezentarea generală a simbolurilor
3 51.
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Scara hărţii
Modificaţi scara hărţii din afişajul
navigaţiei prin rotirea butonului MENU
(MENIU).
Scara este indicată în linia superioară
a afişajului.
Afişajul hărţii se modifică automat în
formatul Nordul sus dacă scara este
setată la egal sau mai mare de 20 km.

Dacă ghidarea dinamică pe traseu este
activată, întreaga situaţie curentă din
trafic pe care o recepţionează sistemul
Infotainment prin intermediul TMC este
inclusă în calculul traseului. Traseul este
propus prin luarea în calcul a tuturor
problemelor din trafic sau a restricţiilor
în baza criteriilor preselectate 3 42.
În cazul unei probleme în trafic (de ex.
ambuteiaj, drum închis) pe traseul
parcurs, se afişează un mesaj şi un
mesaj al ieşirii vocale indică natura
problemei. Şoferul poate decide dacă va
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face un ocol pentru evitarea problemei
de trafic acceptând modificarea propusă
sau dacă să continue pe traseul iniţial.
Problemele de trafic din apropiere sunt
raportate şi dacă ghidarea pe traseu nu
este activată.
Dacă ghidarea pe traseu este activată,
sistemul verifică continuu, pe baza
informaţiilor din trafic, dacă este mai
bine să recalculeze traseul sau să
urmeze un traseu alternativ prin luarea
în calcul a situaţiei curente din trafic.
Dacă ghidarea pe traseu este activată,
puteţi opta între recalcularea automată
sau recalcularea rutei după acceptarea
unei solicitări a sistemului 3 42.
Activarea şi dezactivarea ghidării
dinamice pe traseu, precum şi criteriile
pentru recalcularea traseului şi alte
setări pentru navigaţie, se realizează din
meniul Navigation options (Opţiunile
sistemului de navigaţie).
Pentru acest scop, apăsaţi butonul NAV
(NAVIGAŢIE), apoi selectaţi
Navigation options (Opţiunile
sistemului de navigaţie), Route
criteria (Criteriile traseului), Dynamic
guidance (Ghidare dinamică) 3 42.
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Ghidarea dinamică pe traseu
funcţionează numai dacă sunt
recepţionate informaţii din trafic prin
intermediul sistemului de informaţii
RDS-TMC din trafic.
Posibilele întârzieri datorate
problemelor din trafic calculate
de sistemul Infotainment se bazează
pe datele pe care sistemul le
recepţionează prin intermediul postului
RDS-TMC recepţionat curent.
Întârzierea reală poate diferi de cea
calculată.

Butonul RPT NAV
Ultimul mesaj de ghidare pe traseu
este repetat prin apăsarea
butonului RPT NAV.

Introducerea unui CD
de navigaţie
Pentru încărcarea de hărţi suplimentare
pentru o ţară, introduceţi CD-ul
de navigaţie în fanta pentru CD
cu partea etichetată orientată în sus.
Acesta va fi preluat automat.

Informaţii importante referitoare
la CD-urile de navigaţie
 Utilizaţi numai CD-uri de navigaţie
avizate de producătorul
autovehiculului dumneavoastră.
Sistemul Infotainment nu citeşte
CD-urile de navigaţie ale altor
producători.
 Se recomandă să utilizaţi întotdeauna
cel mai recent CD de navigaţie pentru
sistemul Infotainment.

Ejectarea CD-ului de navigaţie
CD-ul este ejectat prin apăsarea
butonului .
Dacă CD-ul nu este îndepărtat din fantă
în interval de 10 secunde, acesta este
preluat înapoi în unitate din motive
de siguranţă.

Setările specifice pentru
navigaţie
Apăsaţi butonul CONFIG şi apoi
selectaţi Navigation settings (Setări
navigaţie).
Sunt disponibile următoarele opţiuni.
 Navigation volume (Volumul pentru
navigaţie)

 TMC settings (Setările TMC)
 Delete lists (Ştergerea listelor)
 Map data add / remove (Adăugarea/

ştergerea datelor pentru hartă)
 Erase map data memory (Ştergerea

memoriei de date pentru hartă)

Volumul pentru navigaţie
Setarea volumului mesajelor referitoare
la navigaţie şi a sursei audio
(de pe fundal) în cursul unui mesaj
al navigaţiei.

TMC settings (Setările TMC)
Infotypes (Tipurile de informaţii)
Selectaţi dacă şi ce tipuri de informaţii
din trafic urmează a fi afişate pe harta
de ghidare pe traseu activată.
În User defined (Utilizator definit)
(utilizator definit) sunt afişate doar
tipurile de informaţii selectate.
Marcaţi selecţia prin utilizarea butonului
MENU (MENIU) şi acceptaţi.
Filtering (Filtrarea)
Selectaţi fie numai Mesaje despre
traficul de pe traseul respectiv
(Mesaje despre trafic de-a lungul
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traseului) fie All traffic messages
(Toate mesajele despre trafic) ce se
vor afişa pe hartă ca simboluri şi pe
meniul Mesaje TMC (Centrul de
management al traficului) ca text
detaliat.

Marcaţi selecţia prin utilizarea butonului
MENU (MENIU) şi acceptaţi.
Sort criteria (Sortarea criteriilor)
Selectaţi dacă mesajele din trafic
urmează a fi afişate în ordinea
distanţelor aferente sau în ordine
alfabetică după denumirea străzilor.
Marcaţi selecţia prin utilizarea butonului
MENU (MENIU) şi acceptaţi.
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Ştergerea listelor

Prin selectarea şi acceptarea Address
book (Agenda de adrese) 3 34
Last destination list (listă ultimele
destinaţii) 3 35
datele respective sunt şterse.

Adăugarea/ ştergerea de date
pentru hartă
Introduceţi CD-ul de navigaţie.

Datele pentru hartă pot fi încărcate
de pe CD în memoria internă
a sistemului Infotainment din meniul
Map data add / remove (Adăugarea/
ştergerea datelor pentru hartă).
Hărţile ce urmează a fi salvate sunt
selectate şi marcate cu ajutorul
butonului MENU (MENIU). Selecţia
hărţilor de şters din memorie trebuie
anulată. Ştergeţi şi încărcaţi hărţi
cu ajutorul comenzii Confirm
(Confirmare).
Procesul de copiere poate dura ceva
timp, în funcţie de cantitatea de date ce
trebuie copiată.
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Nivelul memoriei libere este afişat
în linia superioară.
Ghidarea pe traseu nu este posibilă
simultan cu adăugarea sau ştergerea
de hărţi.
Durata precizată pentru procesul
de copiere este o estimare grosieră ce
nu ia în calcul alte funcţii active, cum ar
fi redarea fişierelor MP3.
Dacă se întrerupe procesul de copiere
prin oprirea sistemului, procesul
de copiere trebuie repornit manual după
ce sistemul este pornit.
Hărţile respective copiate deja vor
fi şterse din memorie dacă procesul
de copiere este anulat manual. Acest
proces poate dura ceva timp.

Ştergerea rapidă a tuturor datelor
de navigaţie
Dacă navigaţia nu este posibilă prin
utilizarea datelor stocate în memoria
internă, sau dacă se emite un mesaj
de eroare la copierea hărţilor, se va
utiliza această comandă pentru
ştergerea completă şi rapidă a memoriei
interne.
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Prezentarea generală
a simbolurilor

Dealer GMC

Aeroport

Dealer Holden

Parc de distracţii

Dealer Opel

Oraş

Dealer Pontiac

Bancă

Dealer Saab

Bancomat

Dealer Saturn

Staţie de autobuz

Dealer Vauxhall

Campare

Simbolurile generale
Deschidere listă

Închidere listă

Dealer Buick

Dealer Cadillac

Dealer Chevrolet

Dealer Daewoo
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Cimitir

Mesaj din trafic

Ieşire autostradă

Farmacie

Feribot

Parcare auto

Cinematograf

Graniţă

Parcare periferică

Poziţia curentă

Tunel

Parcare supraetajată

Destinaţie intermediară

Chioşc

Staţie de alimentare

Destinaţie intermediară
următoare

Alimentaţie publică

Zonă servicii

Destinaţie

Hotel / motel

Restaurant

CD500_J300-MY10_RO.book Page 53 Wednesday, July 1, 2009 11:54 AM

Navigaţia

WC

Muzeu

Centru comercial

Monument istoric

Închiriere auto

Drum cu taxă

Spital

Informaţii turistice

Informaţii turistice

Servicii de urgenţă

Activităţi de petrecere
a timpului liber

Punct de interes turistic

Poliţie

Furnizori de servicii

Sport & şi petrecerea
timpului liber

Port

Puncte de atracţie pentru
public

Divertisment

Pas montan

Referitoare la auto

Garaj
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Simbolurile referitoare la trafic
Lucrări la carosabil
Atenţie/ avertisment
Carosabil alunecos
Drum închis
Smog
Trafic intens
Zăpadă
Ambuteiaj
Furtună
Drum îngustat

Ceaţă
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