
Cuprins Introducere ..........................................3
Aparatul radio ....................................19
Audio playere.....................................29
Indice alfabetic...................................38

CDC400_CD300_J300_RO.book  Page 1  Thursday, February 19, 2009  9:50 AM



CDC400_CD300_J300_RO.book  Page 2  Thursday, February 19, 2009  9:50 AM



3Introducere

Introducere Introducere

Informaţii generale
Sistemele Infotainment Magazie de
CD-uri şi  Radio CD vă asigură dotarea 
autovehiculului dumneavoastră cu un 
sistem infotainment de ultimă generaţie.
Pentru benzile de frecvenţă FM, DAB 
(numai la Magazie de CD-uri cu DAB) 
şi AM, radioul este prevăzut 
cu douăsprezece presetări de canal 
desemnabile automat. În plus, 36 canale 
pot fi alocate manual (benzi 
de frecvenţe independente). 
CD-playerul integrat vă delectează 
cu muzică de pe CD-uri audio şi CD-uri 
MP3/WMA. Magazia de CD-uri integrată 
(numai la Magazie de CD-uri) poate lua 
maxim şase CD-uri.
În plus, puteţi conecta, de exemplu, 
un player portabil ca sursa audio 
suplimentară pentru sistemul 
Infotainment.
Procesorul de sunet digital vă asigură 
mai multe moduri de presetare 
a egalizatorului, pentru optimizarea 
sunetului. 

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.Introducere..................................  3 

Prezentare generală ...................  7 
Funcţionarea...............................  11 
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4 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 în secţiunea 
„Prezentare generală”.

� Veţi găsi o descriere a paşilor 
de comandă de bază a sistemului 
Infotainment în secţiunea 
„Funcţionare”.

� 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 directe, precum stânga, 
dreapta, faţă, spate sunt întotdeauna 
corespunzătoare cu direcţia 
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.
Funcţionarea şi afişajele ecranului sunt 
descrise pentru unitatea Magazie de 
CD-uri. Numai diferenţele 
de funcţionare sunt descrise pentru 
unitatea Radio CD.

Notaţii speciale:
Referinţele la pagini sunt marcate 3. 
3 înseamnă „vezi pagina”. 

Ecrane de afişaj
Multe afişaje depind de setările unităţii 
şi de echipamentul autovehiculului. 
De aceea, acestea pot varia.

9Pericol, 9 Avertisment, 
Atenţie 

9 Pericol 

Textele care sunt marcate 
9Pericol 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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5Introducere

Informaţii importante privind 
utilizarea şi siguranţa în trafic

Funcţiile 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. 

9 Avertisment 

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. 
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7Introducere

Prezentare generală

Magazie de CD-uri

Elemente de comandă
1  buton.......................................11

Apăsare: activare/dezactivare 
sistem Infotainment 

 Rotire: reglare volum
2 Butoane numerice 1 ..6 

Butoane ale postului de radio.....19
Apăsare lungă: salvare post

 Apăsare scurtă: selectare post
Magazia de CD-uri: 
selectare CD...............................31

3 Radio: căutare înapoi .................19
 CD/MP3: salt peste 

o piesă înapoi .............................31
4 CD/MP3: Pornire/întrerupere 

redare .........................................30
5 Radio: căutare înainte ................19

 CD/MP3: salt peste o piesă 
înainte.........................................31

6 TP 
Dacă sistemul Infotainment este 
dezactivat: se afişează ora şi data
Dacă sistemul Infotainment este 
activat: modificaţi setarea pentru 
oră şi dată

7 INFO 
Radio: Informaţii despre postul 
curent
CD/MP3: Informaţii despre titlul 
curent

8 TONE (TON) ..............................15
Meniu tonalitate 

9 AS ..............................................20
Niveluri automate de memorie 
(staţii radio presetate)

0 BACK (SPATE) ..........................12
Meniu: un nivel înapoi 

 Introducere: ştergerea ultimului 
caracter

a Ejectare CD ................................32
b MENU (MENIU) buton................12

Rotire: marcare opţiuni de meniu 
sau setare valori numerice

 Apăsare: selectare/activare opţiune 
marcată; 
confirmare valoare setată; 
funcţia de activare/dezactivare

c FAV ...........................................21
Liste cu posturi favorite 
(staţii radio presetate)

d MUTE (SILENŢIOS)
Activare/dezactivare reglaj 
silenţios ......................................11

e CONFIG .....................................16
Deschidere meniu de setări

f Fanta pentru CD
g CD/AUX .....................................30

Pornire redare CD/MP3 
sau schimbare sursă audio 
(AUX = sursă audio externă)

h BAND (BANDA)..........................19
Activare radio sau schimbare 
bandă de frecvenţă

i ÎNCĂRCARE ..............................30
Magazia de CD-uri: încărcare CD
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9Introducere

Radio CD

Elemente de comandă
1  buton.......................................11

Apăsare: activare/dezactivare 
Sistemul Infotainment 

 Rotire: reglare volum
2 Butoane numerice 1 ..6 

Butoane ale postului de radio.....19
Apăsare lungă: salvare post

 Apăsare scurtă: selectare post
Magazia de CD-uri: 
selectare CD...............................31

3 Radio: căutare înapoi .................19
 CD/MP3: salt peste o piesă

înapoi..........................................31
4 MP3: nivel superior folder
5 CD/MP3: Pornire/întrerupere 

redare .........................................30
6 MP3: nivel inferior folder
7 Radio: căutare înainte ................19

 CD/MP3: salt peste o piesă 
înainte.........................................31

8 TP 
Dacă sistemul Infotainment este 
dezactivat: se afişează ora şi data
Dacă sistemul Infotainment este 
activat: modificaţi setarea pentru 
oră şi dată

9 INFO 
Radio: Informaţii despre postul 
curent
CD/MP3: Informaţii despre titlul 
curent

0 TONE (TON) ..............................15
Meniu tonalitate 

a AS ..............................................20
Liste cu memorare automată 
(staţii radio presetate)

b BACK (SPATE) ..........................12
Meniu: un nivel înapoi 

 Introducere: ştergerea ultimului 
caracter

c Ejectare CD ................................32
d MENU (MENIU) buton................12

Rotire: marcare opţiuni de meniu 
sau setare valori numerice

 Apăsare: selectare/activare opţiune 
marcată; 
confirmare valoare setată; 
funcţia de activare/dezactivare

e FAV ............................................21
Lista cu posturi favorite 
(staţii radio presetate)

f MUTE (SILENŢIOS)
Activare/dezactivare reglaj 
silenţios ......................................11

g CONFIG .....................................16
Deschidere meniu de setări

h Fanta pentru CD
i CD/AUX .....................................30

Pornire redare CD/MP3 
sau schimbare sursă audio 
(AUX = sursă audio externă)

j BAND (BANDA)..........................19
Activare radio sau schimbare 
bandă de frecvenţă
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10 Introducere

Comenzile sistemului audio 
de pe volan

1 SRC (Sursa)
Apăsare: selectarea sursei audio
Rotire în sus: următorul post 
de radio presetat sau următoarea 
piesă CD/MP3
Rotirea în jos: postul de radio 
precedent presetat sau piesa 
precedentă de pe CD/MP3

2 Mărire volum sonor
3 Reducere volum sonor
4 Activare/dezactivare reglaj 

silenţios ......................................11
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11Introducere

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 instrumente 3 7 sau 9
� comenzile de pe volan 3 10

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.

Reglarea volumului sonor
Rotiţi butonul . Pe afişaj apare setarea 
curentă.
Când sistemului Infotainment este 
activat, este setat volumul sonor 
selectat ultima dată, dacă acesta 
nu depăşeşte volumul sonor maxim 
de pornire.
Pot fi setate separat următoarele funcţii:
� volumul maxim de pornire 3 16
� volumul sonor al anunţurilor despre 

trafic 3 17

Volum sonor în funcţie de viteza 
autovehiculului
Când este activat volumul sonor în 
funcţie de viteza autovehiculului 3 17, 
acesta se adaptează automat pentru 
a se compensa zgomotul de rulare 
şi al vântului în timp ce conduceţi.

Fără sonor 
Apăsaţi butonul MUTE (SILENŢIOS) 
pentru a comuta sursele audio 
la reglajul silenţios.
Pentru a anula din nou funcţia fără 
sonor: rotiţi butonul  sau apăsaţi din 
nou butonul MUTE (SILENŢIOS).

Limitarea volumului sonor 
la temperaturi ridicate
La temperaturi foarte ridicate în interiorul 
autovehiculului, sistemul Infotainment 
limitează volumul maxim reglabil. 
Dacă este necesar, volumul este 
micşorat automat.

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 19.

Audio playere
Apăsaţi butonul CD/AUX pentru 
a deschide meniul principal pentru CD 
sau AUX sau pentru a schimba aceste 
meniuri.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a deschide un submeniu cu opţiuni 
de selectare a pistei (piesei).
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12 Introducere

Descrierea detaliată a funcţiilor 
audio-playerului 3 29.

Manevrarea meniurilor

Butonul MENU (MENIU)
Butonul MENU (MENIU) este elementul 
de comandă central pentru meniuri.

Rotiţi
� Pentru a marca opţiunea de meniu
� Radio CD: pentru a afişa opţiunea 

de meniu
� Pentru a seta o valoare numerică

Apăsaţi
� Pentru a selecta sau activa opţiune 

marcată
� Radio CD: pentru a selecta sau activa 

opţiunea afişată
� Pentru a confirma o valoare setată
� Pentru a activa/dezactiva o funcţie 

a sistemului

Butonul BACK (SPATE)
Apăsaţi acest buton pentru:
� a ieşi dintr-un meniu, 
� a reveni dintr-un submeniu 

la următorul nivel de meniu superior,

� a şterge ultimul caracter dintr-o 
secvenţă de caractere. 

Exemple referitoare la Magazie de 
CD-uri

Selectarea unei opţiuni

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

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

Rotiţi butonul MENU (MENIU) 
pentru a marca setarea dorită.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) 
pentru a activa setarea.
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13Introducere

Setarea unei valori

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

Activarea sau dezactivarea unei 
funcţii

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).

Exemple referitoare la Radio CD

Elemente de meniu şi simboluri

Săgeţile de direcţie în jos şi în sus 1 
indică: nivelul meniului superior este 
activ. Mai multe opţiuni sunt disponibile 
în meniul activ.
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a afişa celelalte opţiuni ale meniului 
activ.
Săgeata 2 în formă de unghi indică 
faptul că: un submeniu cu mai multe 
opţiuni este disponibil.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a selecta opţiunea afişată şi pentru 
a deschide submeniul respectiv.
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14 Introducere

Săgeata 3 îndreptată spre dreapta 
indică faptul că: primul nivel 
al submeniului este activ 
(două săgeţi = al doilea nivel 
al submeniului activ).
Săgeata 4 îndreptată în jos indică 
faptul că: mai multe opţiuni sunt 
disponibile în submeniul activ.

Activarea unei setări

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a deschide meniul de setări relevant.
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a afişa setarea dorită.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) 
pentru a activa setarea.

Setarea unei valori

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a deschide meniul de setări relevant.
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a modifica valoarea curentă a setării.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) 
pentru a confirma valoarea setată.

Activarea sau dezactivarea unei 
funcţii

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a deschide meniul de setări relevant.
Rotiţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a marca setarea On (Aprindere) 
sau Off (Oprite).
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) 
pentru a confirma setarea marcată.
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15Introducere

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

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

Setarea distribuţiei volumului 
sonor între faţă şi spate

Selectaţi Fader (Potenţiometru).
Setaţi valoare dorită.
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16 Introducere

Setarea distribuţiei volumului 
între stânga şi dreapta

Selectaţi Balance (Balans).
Setaţi valoarea dorită.

Pentru a reseta setările la „0”.
Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi 
butonul MENU (MENIU) timp 
de câteva secunde.

Optimizarea tonalităţii în raport 
cu stilul de muzică

Selectaţi EQ presets (Presetări EQ) 
(Egalizator).
Opţiunile afişate oferă presetări 
optimizate ale sunetelor joase, medii 
şi înalte, pentru stilul de muzică 
corespunzător.
Selectaţi opţiunea dorită.

Setările sistemului
Pot fi realizate oricând diverse setări 
şi adaptări pentru sistemul Infotainment.

Apăsaţi butonul CONFIG pentru 
a deschide meniul de setări de sistem.

Setările volumului

Volumul maxim de pornire

Selectaţi Radio settings (Setări radio) 
şi apoi Maximum startup volume 
(Volum maxim pornire).
Radio CD: selectaţi Audio settings 
(Setări audio) şi apoi Start up Volume 
(Volum pornire).
Setaţi valoarea dorită.
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17Introducere

Volum sonor în funcţie de viteza 
autovehiculului

Selectaţi Radio settings (Setări radio) 
şi apoi Speed compensated volume 
(Volum sonor în funcţie de viteza 
autovehiculului).
Radio CD: selectaţi Audio settings 
(Setări audio) şi apoi Speed 
compensated volume (Volum sonor 
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.

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).
Radio CD: selectaţi pe rând Audio 
settings (Setări audio),
RDS options (Opţiuni RDS) 
şi TA volume (Volumul TA).
Setaţi valoarea dorită pentru mărirea 
sau reducerea volumului.

Setare datei şi orei

Dacă afişajul pentru oră sau dată 
trebuie să fie modificat:
Selectaţi Time Date (Ora/Data).
Radio CD: selectare System Settings 
(Setările de sistem).
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 formatul de afişare a orei.
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18 Introducere

� Set date format (setare format 
dată): modifică formatul de afişare 
a datei.

� 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 25.

Efectuaţi setările dorite.

Schimbarea limbii

În cazul în care se afişează limba 
meniului şi ieşirea vocală a portalului 
telefonului mobil trebuie să fie 
modificată:

Selectaţi Vehicle settings (Setări 
autovehicul) şi apoi Languages 
(Limbile).
Selectaţi limba dorită.
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19Aparatul radio

Aparatul radio Funcţionarea

Butoane de comandă
Cele mai important butoane pentru 
comanda radioului sunt următoarele:
� BAND (BANDA): activare radio
� , : căutarea posturilor de radio
� AS: liste cu memorare automată
� FAV: liste cu posturi favorite
� 1 ..6: butoane de presetare
� TP: informaţii despre trafic 

Activarea radioului

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

Selectarea benzii de frecvenţă
Apăsaţi butonul BAND (BANDA) pentru 
a comuta între benzile AM, FM şi DAB 
(numai Magazie de CD-uri cu DAB). 
Va fi recepţionat ultimul post redat 
în acea bandă de frecvenţă.

Selectarea unui post de radio

Căutarea automată a posturilor 
de radio
Apăsaţi scurt butonul  sau pentru 
a reda postul următor din memoria 
pentru posturi.
Apăsaţi câteva secunde
butonul  sau pentru a căuta 
posturile recepţionabile următoare din 
banda de frecvenţă.
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.

Funcţionarea...............................  19 
Sistemul de date radio ................  25 
Emisia audio digitală...................  26 
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20 Aparatul radio

Banda de frecvenţă FM: Dacă funcţia 
RDS este activată, numai posturile 
RDS 3 25 sunt căutate şi dacă serviciul 
radio de trafic (TP) este activat, numai 
posturile serviciului de trafic 3 24 sunt 
căutate.

Căutarea manuală a posturilor 
de radio

Banda de frecvenţă AM / FM
Rotiţi butonul MENU (MENIU) şi setaţi 
frecvenţa de recepţie optimă 
de pe afişajul de frecvenţă pop up.

Banda de frecvenţă DAB
Descrierea 323.

Memorare automată liste (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 (AS) 1, AS (AS) 2), în fiecare din ele 
putându-se memora câte 6 posturi.

Memorarea automată a posturilor 
de radio
Apăsaţi butonul AS până când 
se deschide meniul Updating stations 
(Actualizarea posturilor). 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).

Memorarea manuală a posturilor 
de radio
Posturile pot fi memorate şi manual 
cu ajutorul listelor de memorare 
automată.
Setaţi posturile care urmează să fie 
memorate.
Apăsaţi scurt pe butonul AS pentru 
a deschide o listă de memorare 
automată sau pentru a comuta la altă 
listă de memorare automată.
Pentru a memora postul într-o anumită 
poziţie din listă: apăsaţi butonul numeric 
corespunzător 1 ..6 până când postul 
poate fi auzit din nou, ceea ce înseamnă 
că este memorat.
Posturile memorate manual sunt 
suprascrise într-un proces automat 
de memorare a posturilor.

Posturile regăsite
Apăsaţi scurt pe butonul AS pentru 
a deschide o listă de memorare 
automată sau pentru a comuta la altă 
listă de memorare automată.
Apăsaţi scurt pe unul dintre butoanele 
numerice 1 ..6 pentru a regăsi postul 
în poziţia din listă corespunzătoare.
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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 posturile favorite poate fi setat 
3„Definind numărul listelor cu posturi 
favorite”.

Radio CD: Numărul listelor cu posturi 
favorite nu este configurabil.

Memorarea unui post de radio

Setaţi posturile care urmează să fie 
memorate.

Apăsaţi butonul FAV pentru a deschide 
o listă cu posturi favorite sau pentru 
a comuta la altă listă cu posturi favorite.

Pentru a memora postul într-o poziţie din 
listă: Apăsaţi butonul numeric 1 ...6 
corespunzător până când postul poate fi 
auzit din nou. Acesta este memorat acum.

Posturile regăsite

Apăsaţi butonul FAV pentru a deschide 
o listă cu posturi favorite sau pentru 
a comuta la altă listă cu posturi favorite. 
Apăsaţi scurt pe unul dintre butoanele 
numerice 1 ..6 pentru a regăsi postul 
în poziţia din listă corespunzătoare.

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 favorites (Articole 
favorite radio).
Selectaţi numărul dorit de liste 
cu posturi favorite disponibile.

Meniuri de benzi de frecvenţă

Posibilităţile alternative de selecţionare 
a posturilor sunt disponibile 
prin meniurile AM, FM şi DAB menu 
(Meniu DAB).
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Având meniul principal de radio activ, 
apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru 
a deschide meniul benzii de frecvenţă 
corespunzătoare.

Listă favorite

Selectaţi Favourites list (Lista de 
posturi favorite).
Se afişează toate posturile de radio AM, 
FM şi DAB salvate pe listele de posturi 
favorite. 
Selectaţi postul de radio dorit.

Listele posturilor de radio

� AM / FM: SelectaţiAM sau FM 
stations list (Listă posturi FM).

� DAB: Rotiţi butonul MENU (MENIU).
Sunt afişate toate posturile de radio 
recepţionabile în zona de recepţie 
curentă. 
Dacă nu a fost creată dinainte o listă 
a posturilor, sistemul Infotainment 
efectuează o căutare automată 
a postului.
Selectaţi postul de radio dorit.

Actualizarea listei cu posturi.
Dacă postul de radio memorat în lista 
cu posturi AM, FM sau DAB nu mai 
poate fi recepţionat:
Selectaţi Update AM stations list 
(Actualizare listă posturi AM) 
sau Update DAB stations list 
(Actualizare listă posturi DAB).
Magazie de CD-uri: Receptorul dual 
al sistemului Infotainment actualizează 
continuu, pe fundal, lista posturilor FM. 
Nu este necesară actualizarea manuală.
Radio CD: Selectaţi Update Stationlist 
(Actualizare listă posturi).
Este începută o căutare a posturilor. 
Când căutarea posturilor e finalizată, 
va fi redat ultimul post recepţionat.
Pentru a abandona căutarea posturilor, 
apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
În banda de frecvenţă FM şi DAB, 
lista categoriei corespunzătoare 
se actualizează de asemenea.
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Listele de categorii

Multe posturi de radio RDS (RDS) 3 25 
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 (RDS) sortate după 
tipul programului de pe lista de categorii 
FM sau DAB.
Pentru a căuta un tip de program 
determinat de postul de radio:
Selectaţi FM sau DAB category list 
(Listă categorii DAB).

Radio CD: Selectaţi Program Type 
Selection (Selecţie tipuri de 
programe).
Se afişează o listă a tipurilor 
de programe disponibile pentru 
moment.
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.
Radio CD: Următorul post de radio 
recepţionabil de tipul selectat este 
căutat pentru a fi redat.

Listele de categorii sunt actualizate 
când listele cu posturi corespunzătoare 
sunt actualizate.

Reglarea manuală a posturilor DAB

Selectaţi DAB manual tuning (Reglare 
manuală DAB) şi rotiţi butonul MENU 
(MENIU) pentru setarea frecvenţei 
necesare de recepţie.
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Anunţuri DAB

Pe lângă programul lor muzical, multe 
posturi de radio DAB 3 26 emit diferite 
categorii de anunţuri. Anunţurile DAB 
pot fi recepţionate doar dacă banda 
de frecvenţă DAB este activată. 
Serviciul (programul ) DAB recepţionat 
curent este întrerupt când nişte anunţuri 
sunt în aşteptare.
Mai multe categorii de anunţuri 
pot fi selectate în acelaşi timp:
Selectaţi DAB announcements 
(Anunţuri DAB) şi apoi activaţi 
categoriile de anunţuri dorite.

Serviciul radio despre trafic
(TP (TP) = Program despre trafic

Posturile de radio cu servicii radio despre 
trafic sunt posturi de radio RDS 3 25 care 
emit ştiri despre trafic.

Activarea şi dezactivarea 
serviciului radio despre trafic
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, [ ] se afişează în meniul 
principal al radioului.

� 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 unui post cu servicii radio 
despre trafic, [TP] se afişează 
în meniul principal al radioului.

� Anunţurile despre trafic se vor reda 
la volumul prestabilit pentru TA 3 16.

� 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:
Apăsaţi butonul TP.
Anunţul despre trafic este abandonat, 
dar serviciul radio despre trafic rămâne 
activat.

EON (Alte Reţele de frecvenţă 
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, acesta apare în meniul principal 
al radioului ca post de servicii radio despre 
trafic TP.
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Sistemul de date radio
Sistemul de date radio (RDS) este 
un serviciu de posturi FM care 
facilitează considerabil găsirea postului 
dorit şi recepţionarea sa fără defecţiuni.

Posturile RDS sunt indicate după 
numele programului în loc să fie după 
frecvenţa de emitere.

Configurarea RDS

Apăsaţi butonul CONFIG
Selectaţi Radio settings (Setări radio) 
şi apoi RDS options (Opţiuni RDS) 
pentru a deschide meniul pentru 
configuraţia RDS.
Radio CD: Selectaţi Audio settings 
(Setări audio) şi apoi RDS options 
(Opţiuni RDS).

Volum TA
Volumul anunţurilor despre trafic (TA) 
poate fi presetat 3 16.

Activarea şi dezactivarea 
modului RDS
Setaţi opţiunea RDS la On (Aprindere) 
sau Off (Oprite).
Rezultă următoarele avantaje prin 
activarea RDS:
� La căutarea automată, sistemul 

Infotainment se acordează numai 
pe posturile RDS.

� Pe afişaj, apare numele programului 
postului setat în loc de frecvenţa sa.

� Sistemul Infotainment se acordează 
întotdeauna la frecvenţele de emisie 
cele mai bine recepţionate din postul 
setat, prin intermediul AF (frecvenţei 
alternative) 3 „Regionalizare”.

� În funcţie de postul recepţionat, 
sistemul Infotainment afişează un text 
radio care poate conţine, de exemplu, 
informaţii despre programul curent.
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Anunţuri despre trafic (TA)
Pentru a activa sau dezactiva 
permanent funcţia TA:
Setaţi opţiunea Traffic announcement 
(TA) (Anunţ despre trafic (TA)) 
la On (Aprindere) sau Off (Oprite).

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 opţiunea Regional (REG) 
(Regional (REG)) la 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. 

Text derulant RDS
Unele posturi RDS ascund numele 
programului în linia de afişaj, cu scopul 
de a afişa informaţii suplimentare. 
Pentru a bloca afişarea informaţiilor 
suplimentare: 
Setaţi RDS-Text scroll freeze 
(Îngheţare defilare text) 
la On (Aprindere).

Textele 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 opţiunea Radio text (Textul 
radio) la On (Aprindere) 
sau Off (Oprite).

Emisia audio digitală
(numai Magazie de CD-uri cu DAB)
Emisia audio digitală (DAB) este un 
sistem de emisie inovator şi universal.

Posturile DAB sunt indicate după 
numele programului în loc să fie după 
frecvenţa de emitere.

Informaţii generale
� Cu DAB, pot fi emise mai multe 

programe radio (servicii) pe o singură 
frecvenţă (deodată).

� Pe lângă serviciile audio digitale 
de înaltă calitate, DAB este 
de asemenea capabil să transmită 
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date de programe asociate altor 
servicii de date, inclusiv informaţii 
despre călătorie şi trafic.

� Atâta timp cât un receptor DAB poate 
capta semnale transmise de o staţie 
de emisie (chiar dacă semnalul este 
foarte slab), reproducerea sunetului 
este asigurată.

� Nu există atenuarea (slăbirea 
sunetului) care este tipică recepţiei 
AM sau FM; semnalul DAB este 
reprodus la volum constant.

� Dacă semnalul DAB este prea vag 
pentru a fi interpretat de receptor, 
recepţia este întreruptă complet. 
Acest incident poate fi evitat prin 
activarea Auto ensemble linking 
(conexiune automată ansamblu) 
şi/sau Auto linking DAB-FM 
(Conexiune automată DAB - FM) 
3 „Configurarea DAB”.

� Interferenţa cauzată de programele 
care sunt pe frecvenţele apropiate 
(un fenomen care este tipic recepţiei 
AM şi FM) nu se produce în legătură 
cu DAB. 

� Dacă semnalul DAB este reflectat 
de obstacole naturale sau clădiri, 
calitatea recepţiei DAB se 
îmbunătăţeşte, pe când recepţia AM 
sau FM este înrăutăţită considerabil 
în astfel de cazuri.

� Recepţionarea posturilor DAB+ este 
în prezent neacceptată 
de receptorul DAB.

Configurarea DAB

Apăsaţi butonul CONFIG (CONFIG).
Selectaţi Radio settings (Setări radio) 
şi apoi DAB settings (Setări DAB).

Opţiunile următoare sunt disponibile 
pentru selectare în meniul 
de configurare:
� Auto ensemble linking (conexiune 

automată ansamblu): cu această 
funcţie activată, dispozitivul comută 
la acelaşi serviciu (program) de pe alt 
ansamblu DAB (frecvenţă, dacă este 
disponibilă) când semnalul DAB este 
prea slab pentru a fi interpretat 
de receptor.

� Auto linking DAB-FM (Conexiune 
automată DAB - FM): cu această 
funcţie activată, dispozitivul comută 
la un post FM corespunzător 
al serviciului DAB activ (program, 
dacă este disponibil) când semnalul 
DAB este prea slab pentru 
a fi interpretat de receptor.

� Dynamic audio adaption (adaptare 
audio dinamică): cu această funcţie 
activată, intervalul dinamic 
al semnalului DAB este redus. 
Aceasta înseamnă că nivelul 
sunetelor puternice este redus, 
dar nu şi nivelul sunetelor mai slabe. 
De aceea, volumul sistemului 
Infotainment poate fi mărit până la un 
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punct în care sunetele slabe sunt 
audibile, fără ca sunetele puternice 
să fie prea tari.

� Frequency band (bandă de 
frecvenţe): după selectarea acestei 
opţiuni pot fi definite benzile 
de frecvenţă DAB care vor 
fi recepţionate de către sistemul 
Infotainment.
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Audio playere CD player
CD playerul sistemului Infotainment 
poate reda CD-uri audio şi CD-uri 
MP3/WMA.
Dispozitive cu o magazie de schimb: 
magazia de CD-uri a playerului poate 
lua maxim 6 CD-uri.

Informaţii importante 
referitoare la CD-urile audio 
şi CD-urile MP3/WMA

� 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 inscipţionate 
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. Vezi mai jos.

� CD-urile şi CD-RW-urile inscripţionate 
de dumneavoastră pot fi redate 
incorect sau deloc. În astfel de cazuri 
nu echipamentului este defect.

� Pe CD-urile în modul mixt (pistele 
audio şi fişierele comprimate, de ex. 
MP3, sunt salvate), partea de piese 
audio şi partea de fişiere comprimate 
pot fi redate separat.

� Evitaţi să lăsaţi amprente atunci când 
schimbaţi CD-urile.

� Puneţi CD-urile la loc în carcasele lor, 
imediat după ce le-aţi scos din 
magazia de CD-uri, în scopul 
protejării lor împotriva deteriorării 
şi murdăriei.

� Murdăria şi lichidele pe CD-uri pot 
contamina lentilele CD playerului 
în interiorul dispozitivului şi pot cauza 
defecţiuni.

CD player....................................  29 
Dispozitive suplimentare.............  33 

Atenţie 

Nu introduceţi în niciun caz DVD-uri, 
CD-uri cu diametrul de 8 cm sau
CD-uri de forme neregulate în
CD-player. Nu trebuie să puneţi nicio 
etichetă autocolantă pe CD-uri. Aceste 
discuri se pot bloca în unitatea CD 
şi pot deteriora unitatea. 
Va fi necesară atunci o înlocuire 
costisitoare a dispozitivului. 
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� Protejaţi CD-urile împotriva căldurii 
şi a razelor solare directe.

� Următoarele restricţii se aplică datelor 
salvate pe un MP3/WMA CD:
Număr de piese: max. 999.
Număr de directoare: max. 255.
Profunzime structură director (folder): 
max. 64 niveluri (se recomandă: max. 
8 niveluri).
Număr de liste de redare: max. 15.
Număr de cântece pe listă de redare: 
max. 255.
Extensii aplicabile la liste de redare: 
.m3u, .pls, .asx, .wpl.

� 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; rulare rapidă 
înainte/înapoi în cadrul unei piese

� : întrerupere/repornire redare
� : încărcare CD (magazie)
� 1 ..6: selectare CD (magazie)
� : ejectare CD

Redarea unui CD/MP3

Apăsaţi butonul CD/AUX o dată 
sau de mai multe ori pentru a deschide 
meniul pentru CD sau MP3.
Dacă există un CD în CD player, 
este pornită redarea CD-ului.

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.

Întrerupere redare
Apăsaţi butonul .
Pentru a reporni redarea, apăsaţi din 
nou butonul .

Modificarea standardului 
de vizualizare a paginii
(numai Radio CD)
În timpul redării CD sau MP3 apăsaţi 
butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi Default CD page view 
(Vizualizare pagină CD predefinită) 
sau Default MP3 page view 
(Vizualizare pagină MP3 predefinită). 
Selectaţi opţiunea dorită.

Introducerea unui CD

Dispozitive fără magazie de schimb
Introduceţi în fanta pentru CD-uri un CD, 
cu partea imprimată în sus, până când 
acesta este tras în interior.
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Dispozitive cu o magazie de schimb

Apăsaţi butonul . Pe afişaj este 
prezentată alimentarea curentă 
cu CD-uri a magaziei de CD-uri.
Introduceţi în fanta pentru CD-uri un CD, 
cu partea imprimată în sus, până când 
acesta este tras în interior.
CD-ul este depozitat în prima fantă 
de CD liberă a magaziei de CD-uri.
Când Insert CD (Introducere CD) 
apare pe afişaj, butonul  poate
fi apăsat din nou pentru a introduce 
un alt CD.

Selectarea directă a unui CD
Există următoarele operaţii pentru 
selectarea unui anumit CD în vederea 
redării.

Prin intermediul butoanelor 
numerice 1 ..6.
Apăsaţi unul dintre butoanele numerice 
1 ..6 pentru a selecta CD-ul depozitat 
în fanta de CD-uri corespunzătoare.

Prin intermediul listei de CD-uri

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi CD list (Listă CD).
Selectaţi CD-ul dorit.

Selectarea directă a pieselor

În timpul redării CD-ului

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi Tracks list (Listă piese).
Selectaţi melodia dorită.
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În timpul redării MP3-ului

Apăsaţi butonul MENU (MENIU).
Selectaţi Playlists/Folders (Listă de 
redare/Directoare) şi apoi lista 
de redare sau directorul (folderul) dorit.
Selectaţi melodia dorită.

CD-uri conţinând date audio şi MP3
Dacă un CD conţine atât date audio cât 
şi MP3, datele audio pot fi selectate din 
Playlists/Folders (Listă de redare/
Directoare).

Modificarea nivelului folderului
(numai Radio CD)

Apăsaţi butonul  sau pentru 
a modifica nivelul folderului la unul 
superior sau inferior.

Salt la piesa următoare 
sau precedentă
Apăsaţi scurt butonul  sau .

Redarea pieselor în ordine 
aleatorie
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
setaţi Shuffle songs (Mixare cântece) 
la On (Aprindere).

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

Funcţiile audio MP3

Diferite opţiuni, care depind de datele 
salvate, sunt disponibile pentru 
selectare şi redare a pieselor audio 
de pe CD-uri MP3.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi Search (Căutare) pentru 
a afişa opţiunile disponibile.
Procesul de căutare pe CD-ul MP3 
poate lua câteva minute. În acest timp 
va fi recepţionat ultimul post de radio 
redat.
Selectaţi opţiunea dorită şi apoi piesa 
care trebuie redată.

Scoaterea CD-ului
Apăsaţi butonul .
CD-ul este împins afară din fanta sa.
Dispozitive cu o magazie de schimb: 
CD-ul este împins afară din prima fantă 
de CD ocupată.
Dacă CD-ul nu este îndepărtat după 
ejectare, va fi tras în interior din nou, 
automat, după câteva secunde.
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Dispozitive suplimentare

Sub capacul de pe consola centrală
se află o priză AUX şi o priză USB 
(numai CDC400 cu PDIM) pentru 
conectarea surselor audio exterioare. 
În plus, se pot conecta dispozitive 
Bluetooth cu ajutorul tehnologiei 
wireless Bluetooth™ 
(numai Magazie de CD-uri cu Bluetooth 
PDIM).
Prizele AUX şi USB trebuie menţinute 
întotdeauna 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. 

Utilizarea unui aparat conectat 
la AUX

O sursă audio care este conectată 
la intrarea AUX poate fi utilizată numai 
prin intermediul elementelor 
de comandă ale sursei audio.
Apăsaţi butonul CD/AUX o dată 
sau de mai multe ori pentru a activa 
modul AUX.

Portul USB
(numai Magazie de CD-uri cu PDIM)
Următoarele dispozitive se pot conecta 
la port-ul USB 2:
� iPod™
� Zune™
� Dispozitiv PlaysForSure (PDF)
� Unitate USB
Aceste dispozitive sunt utilizate prin 
intermediul comenzilor şi meniurilor 
sistemului Infotainment.

Informaţii importante
Nu toate modelele de iPod, Zune, 
PDF sau de unităţi USB sunt acceptate 
de către sistemul Infotainment.
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Utilizarea unui dispozitiv 
conectat prin USB

Funcţionarea şi afişajele ecranelor sunt 
descrise doar pentru unităţile USB. 
Utilizarea altor dispozitive asemenea 
iPod sau Zune este în mare parte 
identică.
Apăsaţi butonul CD/AUX o dată 
sau de mai multe ori pentru a activa 
modul USB.
Începe redarea datelor audio memorate 
pe dispozitivul USB.

Salt la piesa următoare 
sau precedentă
Apăsaţi scurt butonul  sau .

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

Întrerupere redare
Apăsaţi butonul .
Pentru a reporni redarea, apăsaţi din 
nou butonul .

Redarea tuturor pieselor 
în succesiune

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi Play all (Redare tot).

Căutarea melodiilor
În funcţie de datele salvate şi de tipul 
dispozitivului conectat, există diverse 
opţiuni de selectare şi redare a pieselor.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi Search (Căutare) pentru 
a afişa opţiunile disponibile.
Selectaţi opţiunea dorită şi apoi piesa 
care trebuie redată.

Redarea pieselor în ordine aleatorie
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
setaţi Shuffle songs (Random) 
(Mixare cântece (Aleatoriu)) la On 
(Aprindere).
Piesele de pe lista curent selectată 
(de ex. o listă de redare, un album etc.) 
se redau în ordine aleatorie.

Repetaţi piesa curentă
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
setaţi Repeat (Repetaţi) 
la On (Aprindere).
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Conectarea şi utilizarea 
dispozitivelor Bluetooth™
(numai Magazie de CD-uri cu Bluetooth 
PDIM)
Sursele audio activate cu Bluetooth (de 
ex. telefoane mobile cu muzică, MP3 
playere cu Bluetooth, etc.), care acceptă 
protocolul muzical Bluetooth A2DP, pot 
fi conectate fără fir (wireless) la sistemul 
Infotainment.

Informaţii importante
� Înainte de conectarea unui dispozitiv 

Bluetooth la sistemul Infotainment, el 
trebuie întâi cuplat la sistemul 3 35.

� Sistemul Infotainment se conectează 
doar la dispozitive Bluetooth care 
acceptă A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile/Profil distribuţie 
audio avansată) versiunea 1.2 
sau superioară.

� Pentru a explora şi selecta piesele, 
dispozitivul Bluetooth trebuie să 
accepte AVRCP (Audio Video 
Remote Control Profile/Profil 
telecomandă audio video) versiunea 
1.0 sau superioară.   Dacă dispozitivul 
nu acceptă AVRCP, doar volumul va 
putea fi reglat de către sistemul 
Infotainment.

� Înainte de a conecta dispozitivul 
Bluetooth la sistemul Infotainment, 
familiarizaţi-vă cu ghidul de utilizare 
a acestuia, referitor la funcţiile 
Bluetooth.

Instalare muzică cu Bluetooth
Cu meniul Bluetooth Music Setup 
(Instalare muzică cu Bluetooth) se 
gestionează cuplarea şi conectarea 
dispozitivelor Bluetooth la sistemul 
Infotainment.

Activarea meniului Bluetooth Music 
Setup (Instalare muzică 
cu Bluetooth)
Apăsaţi butonul CD/AUX (CD/AUX) 
o dată sau de mai multe ori pentru 
a activa modul AUX, USB 
sau Bluetooth.
Apăsaţi butonul MENU (MENIU) iar apoi 
selectaţi Bluetooth setup (Instalare 
bluetooth).

Cuplarea unui dispozitiv Bluetooth
Informaţii importante:
� Procesul de cuplare este dezactivat 

când autovehiculul este în mişcare.
� Se pot cupla maximum cinci 

dispozitive la sistem.
� Sistemul Infotainment se conectează 

automat la primul dispozitiv de pe lista 
dispozitivelor cuplate curente.

� Nu se poate conecta decât câte un 
singur dispozitiv cuplat odată 
la sistemul Infotainment.

� Cuplarea (paritatea) trebuie realizată 
o dată, dacă nu s-au adus modificări 
datelor de paritate sau dacă 
dispozitivul nu a fost şters de pe listă.

Realizarea parităţii:
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Selectaţi Connect to new device 
(Conectare la dispozitiv nou).
Sistemul Infotainment pune o serie 
de întrebări pentru determinarea tipului 
de dispozitiv Bluetooth care se 
cuplează.
După realizarea determinării, 
dispozitivul Bluetooth trebuie în modul 
discovery (citiţi ghidul utilizatorului 
pentru dispozitivul Bluetooth).
Unele dispozitive Bluetooth pot solicita 
un număr PIN pentru încheierea 
procesului de cuplare (paritate). 
Identificaţi dispozitivul denumit 
GMusicConnect de pe lista 
dispozitivului Bluetooth şi urmaţi 
indicaţiile de pe dispozitiv pentru 
a introduce numărul PIN furnizat 
de sistemul Infotainment.

Conectarea unui dispozitiv cuplat
Selectaţi Select device (selectare 
dispozitiv).
Apare o listă a tuturor dispozitivelor 
Bluetooth cuplate la sistemul 
Infotainment.
Selectaţi dispozitivul dorit. Dispozitivul 
se conectează la sistemul Infotainment.

Dacă un alt dispozitiv Bluetooth este 
deja conectat la sistemul Infotainment, 
el va fi deconectat de la sistem. 

Eliminarea unui dispozitiv cuplat
Selectaţi Remove device (Eliminare 
dispozitiv).
Apare o listă a tuturor dispozitivelor 
Bluetooth cuplate la sistemul 
Infotainment.
Selectaţi dispozitivul dorit. Dispozitivul 
este eliminat de pe lista dispozitivelor 
cuplate.

Modificarea PIN-ului predefinit

Selectaţi Change default PIN 
(Modificare PIN predefinit).

Selectaţi unul din numerele PIN 
predefinite sau selectaţi Other (Altele) 
pentru a crea un PIN nou.
Pentru a crea un PIN nou:
Selectaţi Other (Altele) şi apoi  
lungimea dorită a numărului PIN.
Selectaţi cifrele numărului PIN dorit una 
câte una.

Utilizarea unui dispozitiv 
Bluetooth cuplat

Apăsaţi butonul CD/AUX o dată 
sau de mai multe ori pentru a activa 
modul Bluetooth.
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Primul dispozitiv de pe lista 
dispozitivelor Bluetooth curent cuplate 
3 35 se conectează automat (dacă este 
disponibil) la sistemul Infotainment.
Pentru conectarea la un alt dispozitiv 
Bluetooth cuplat 3 35.

Începerea redării pieselor
Selectaţi o piesă şi începeţi redarea 
cu ajutorul comenzilor de pe dispozitivul 
Bluetooth.
Redarea muzicii stocate pe dispozitivul 
Bluetooth se poate acum controla 
cu ajutorul sistemului Infotainment prin 
butoanele ,  şi .

Salt la piesa următoare 
sau precedentă
Apăsaţi scurt butonul  sau .

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

Întrerupere redare
Apăsaţi butonul .
Pentru a reporni redarea, apăsaţi din 
nou butonul .
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