
Chevrolet MyLink ........................... 3
Sistemul audio ............................. 57

Conţinut





Introducere ..................................... 4
Aparatul radio .............................. 16
Dispozitive externe ...................... 24
Telefonul ...................................... 45
Index alfabetic .............................. 56

Chevrolet MyLink



4 Introducere

Introducere

Informaţii generale ......................... 4
Funcţia antifurt ............................... 4
Prezentarea generală a
elementelor de comandă ............... 5
Funcţionarea .................................. 6
Personalizarea ............................. 11

Informaţii generale
Sistemul Infotainment furnizează
divertisment şi informaţii în
autoturism, utilizând tehnologia cea
mai recentă.
Adresaţi-vă dealerului pentru
modernizarea şi actualizarea
sistemului sau a software-ului.
Radioul poate fi uşor utilizat prin
înregistrarea a unui număr de până la
35 posturi de radio FM sau AM în
şapte pagini cu ajutorul butoanelor
presetare 1 ~ 5.
Sistemul Infotainment poate reda
dispozitivul de stocare USB sau
produse iPod/iPhone.
Funcţia de conectare a telefonului
prin Bluetooth permite utilizarea
telefonului în modul hands-free fără
fir, dar şi redarea muzicii de pe
telefon.
Conectaţi un dispozitiv de redare
portabil la intrarea auxiliară şi
bucuraţi-vă de sunetul oferit de
sistemul Infotainment.

■ Secţiunea „Introducere” furnizează
o prezentare generală a funcţiilor
sistemului Infotainment şi a tuturor
dispozitivelor de reglare.

■ Secţiunea „Funcţionarea” explică
comenzile de bază pentru sistemul
Infotainment.

Funcţia antifurt
Sistemul Infotainment are instalat un
sistem electronic de securitate care
previne tentativele de furt.
Sistemul Infotainment funcţionează
numai în autovehiculele în care a fost
instalat pentru prima oară şi nu poate
fi folosit în alt autovehicul.



Introducere 5

Prezentarea generală a
elementelor de comandă
Panou de comandă

Tipul 1: FM/AM + USB/iPod + AUX
+ Bluetooth + Imagine +
Film + Legătură smart‐
phone

Tipul 2: FM/AM + RDS + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth +
Imagine + Film + Legătură
smartphone

Notă
Funcţia legăturii Smartphone poate
să nu fie acceptată în funcţie de
regiune.
1. Afişaj

Afişajul pentru starea şi
informaţiile despre redare/
recepţie/meniu.

2. Butoanele ∧ VOL ∨ (volum)
Apăsaţi ∧ pentru a creşte volumul.
Apăsaţi ∨ pentru a reduce
volumul.

3. Butonul m (pornire)
Menţineţi apăsat acest buton
pentru pornire/oprire.

4. Butonul ; (domiciliu)
Apăsaţi acest buton pentru a
accesa meniul de domiciliu.

Telecomanda instalată pe volan

1. Butonul 7w (apel)
◆ Când nu există niciun dispozitiv

Bluetooth asociat la sistemul
Infotainment: execută
conectarea dispozitivului
Bluetooth.

◆ Când există un dispozitiv
Bluetooth asociat la sistemul
Infotainment: apăsaţi butonul
pentru a răspunde la apel sau a
accesa modul de selectare
reapelare.
Dacă telefonul conectat al
clientului acceptă
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recunoaşterea vorbirii,
menţineţi apăsat butonul pentru
activarea modului SR
(recunoaşterea vorbirii) al
telefonului.

2. Butonul xn (fără sonor/
închidere)
Apăsaţi acest buton în orice mod
de redare muzicală pentru a
activa sau dezactiva funcţia
volum sonor dezactivat.
Apăsaţi acest buton pentru a
respinge apelurile primite sau
pentru a încheia apelul curent.

3. Buton SRC
Apăsaţi acest buton pentru a
schimba o sursă.
Butonul R/S (căutare)
◆ Apăsarea în modul FM/AM:

recepţionează postul presetat
anterior sau următor.

◆ Apăsarea în modul MP3, USB:
redă fişierul anterior sau
următor.

◆ Apăsarea în modul iPod/
iPhone: redă melodia
anterioară sau următoare.

◆ Apăsarea în modul fişier
muzică prin Bluetooth: redă
fişierul muzică anterior sau
următor.

◆ Menţinerea apăsat în modul
FM/AM: deplasează rapid prin
posturi în timp ce este apăsat
butonul. După eliberare, caută
automat transmisiunea care
poate fi recepţionată.

◆ Menţinerea apăsată în modul
MP3, USB, iPod/iPhone:
scanează rapid înainte sau
înapoi în timp ce butonul este
apăsat. După eliberare, revine
la redarea normală.

4. Butoanele + (volum)
Apăsaţi butonul ＋ pentru a mări
volumul sonor.
Apăsaţi butonul － pentru a
reduce volumul sonor.

Funcţionarea
Pornirea/oprirea sistemului
■ Menţineţi apăsat m pe panoul de

comandă pentru activarea
alimentării electrice. Se va reda
ultima înregistrare audio sau video.

■ Menţineţi apăsat m pe panoul de
comandă pentru dezactivarea
alimentării electrice. Ora, data şi
temperatura sunt afişate pe ecran.

Notă
Temperatura este afişată când
contactul (cheia de contact a
automobilului) se află în poziţia ON.
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Pornirea/Oprirea automată
Când contactul (cheia de contact) se
află în poziţia ACC sau ON, sistemul
Infotainment este pornit automat.
Când contactul (cheia de contact) se
află în poziţia OFF, iar utilizatorul
deschide portiera autovehiculului,
sistemul Infotainment este oprit
automat.
Notă
Dacă utilizatorul menţine apăsat m
pe panoul de comandă când
contactul (cheia de contact a
automobilului) este în poziţia OFF,
sistemul Infotainment este activat.
Dar sistemul Infotainment este
dezactivat automat după
aproximativ 10 minute.

Controlul volumului sonor
Apăsaţi ∧ VOL ∨ pe panoul de
comandă pentru reglarea volumului.
Va fi afişat nivelul curent al volumului
sonor.

■ Cu ajutorul telecomenzii de pe
volan, apăsaţi + pentru reglarea
volumului.

■ La pornirea sistemului
Infotainment, nivelul volumului va fi
cel selectat anterior (atunci când
este mai redus decât nivelul maxim
al volumului sonor la pornire).

■ Dacă nivelul volumului este mai
ridicat decât nivelul volumului de
pornire maxim la pornirea
sistemului Infotainment, sistemul
Infotainment este reglat automat la
nivelul volumului de pornire maxim.

FĂRĂ SONOR
Apăsaţi ∧ VOL ∨ pe panoul de
comandă şi apoi apăsaţi p pentru
pornirea şi oprirea funcţiei fără sonor.

Controlul automat al volumului
sonor
După iniţializarea funcţiei de
compensare a volumului sonor în
funcţie de viteză, volumul va fi
controlat automat în funcţie de viteza
autovehiculului pentru a compensa
zgomotul provenit de la motor şi de la
roţi.
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
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2. Apăsaţi setări > setări radio >
volum automat.

(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)
3. Configuraţi Dezactivat/Redus/

Mediu/Înalt prin apăsarea < sau
>.

Utilizarea meniului de domiciliu
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.

2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ Apăsaţi audio pentru selectarea

FM/AM, redarea fişierelor
muzică prin USB/iPod/
Bluetooth sau intrarea sonoră
auxiliară (AUX).

◆ Apăsaţi imagine şi film pentru
vizualizarea imaginilor, filmelor
sau a intrării video auxiliare
(AUX).

◆ Apăsaţi telefon pentru activarea
caracteristicilor telefonului
(dacă este conectat).

◆ Apăsaţi legătură smartphone
pentru activarea unei aplicaţii
prin intermediul smartphone-
ului conectat. Este posibil ca
această funcţie să nu fie
acceptată, în funcţie de
regiune. Aplicaţia suport poate
diferi în funcţie de regiune.

◆ Apăsaţi setări pentru a accesa
meniul de configurare a
sistemului.

Selectarea funcţiei

Audio
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi audio pe meniul de

domiciliu.
Apăsaţi Sursă S pe ecran.
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(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)

◆ Apăsaţi AM pentru a selecta
radioul AM.

◆ Apăsaţi FM pentru a selecta
radioul FM.

◆ Apăsaţi DAB pentru selectarea
radioului DAB (numai pentru
modelul Tip 2).

◆ Apăsaţi USB pentru a selecta
USB.

◆ Apăsaţi iPod pentru selectarea
iPod/iPhone.

◆ Apăsaţi AUX pentru selectarea
intrării sonore auxiliare (AUX).

◆ Apăsaţi Bluetooth pentru
redarea fişierelor muzică prin
Bluetooth.

Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.
Dacă sursa pentru redare (USB/
iPod/AUX/Bluetooth) nu este
conectată la sistemul Infotainment,
această funcţie nu este disponibilă.

Imagine şi film
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.

2. Apăsaţi Imagine şi film pe meniul
de domiciliu.

3. Apăsaţi Sursă S pe ecran.

◆ Apăsaţi USB (imagine) pentru
vizualizarea fişierelor imagine
de pe dispozitivul de stocare
USB.

◆ Apăsaţi USB (film) pentru
vizualizarea fişierelor film de pe
dispozitivul de stocare USB.

◆ Apăsaţi AUX (film) pentru
vizualizarea fişierelor fim
conectate la dispozitivul video
auxiliar (AUX).
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Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.
Dacă sursa pentru redare (USB
(imagine)/USB (film)/AUX (film)) nu
este conectată la sistemul
Infotainment, această funcţie nu
este disponibilă.

Funcţia hands-free prin Bluetooth a
telefonului
Pentru operarea funcţiei hands-free
Bluetooth, conectaţi telefonul
Bluetooth la sistemul Infotainment.
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi telefon pe meniul de

domiciliu.

Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.
Dacă telefonul dumneavoastră cu
Bluetooth nu este conectat la
sistemul Infotainment, această
funcţie nu este disponibilă. Pentru
detalii, consultaţi „Asocierea şi
conectarea Bluetooth” 3 45.

Legătura la smartphone
Notă
Funcţia poate să nu fie acceptată în
funcţie de regiune.

Instalaţi aplicaţia pe Smartphone-ul
dumneavoastră pentru operarea
acestei funcţii, apoi conectaţi
Smartphone-ul şi sistemul
Infotainment prin intermediul portului
USB sau al tehnologiei wireless
Bluetooth.
■ iPhone: conectare USB
■ Telefon Android: Tehnologia

wireless Bluetooth
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi legătura smartphone de

pe meniul de domiciliu.
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Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.

SETTINGS (Setări)
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.

Personalizarea
Funcţionarea generală a
meniului setări
Sistemul Infotainment poate fi
personalizat pentru a vă fi mai uşor să
îl folosiţi.
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări.

3. Selectaţi valoarea setărilor dorite.
Notă
Meniurile setărilor şi funcţiile pot
diferi în funcţie de opţiunile
autovehiculului dumneavoastră.

Setările orei şi datei
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări > setările orei şi

datei.

◆ setare format oră: Selectaţi
afişarea orei în formatul de 12 h
sau 24 h.

◆ setare format dată: Modificaţi
formatul de afişare a datei.
- [AAAA/LL/ZZ]: 2012/01/31
- [ZZ/LL/AAAA]: 31/01/2012
- [LL/ZZ/AAAA]: 01/31/2012
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◆ setarea orei şi datei: Setaţi
manual orele, minutele curente
şi anul/luna/ziua apăsând ∧ şi
∨ şi apoi apăsaţi OK.

◆ sincronizarea automată a
ceasului: Apăsaţi Activat pentru
afişarea ceasului cu ajutorul
orei şi datei RDS şi orei şi datei
GPS. Apăsaţi Oprit pentru
afişarea ceasului cu ajutorul
orei şi datei GPS.

Notă
Mai întâi setaţi ora pentru a afişa ora
setată de utilizator.

Setările radioului
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări > setări radio.

◆ volumul automat: Comandă
automat volumul, conform
vitezei autovehiculului.
Modificaţi la Dezactivat/Scăzut/
Mediu/Ridicat.

◆ bară reglare radio: Pentru a
vizualiza bara reglare radio
pentru selectarea unui post,
selectaţi Activat sau Dezactivat.

◆ opţiune RDS: Trece la meniul
opţiunii RDS.
- RDS: Activează sau
dezactivează opţiunea RDS.
- program regional: Activează
sau dezactivează opţiunea
Program regional (REG).

- textul radio: Pentru
vizualizarea textului radio
transmis, selectaţi Activat sau
Dezactivat.
- îngheţare derulare PSN:
Selectaţi Activat sau
Dezactivat.
- Volum TP: Selectaţi de la
-12 dB până la 12 dB.
- TA: Selectaţi Activat sau
Dezactivat.

◆ Opţiune DAB: Trece la meniul
opţiune DAB (numai pentru
modelul Tip 2).
- Setările categoriei DAB:
Selectaţi categoria dorită.
Configuraţi Toate/pop/muzică/
clasic.
- DAB legare serviciu: Selectaţi
Activat sau Dezactivat.
- control domeniu dinamic:
Selectaţi Activat sau
Dezactivat.
- bandă de frecvenţă: Selectaţi
Numai banda III/Ambele/Numai
banda L.
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- textul radio: Pentru
vizualizarea textului radio
transmis, selectaţi Activat sau
Dezactivat.
- Diaporamă: Selectaţi Activat
sau Dezactivat.

◆ setări din fabrică pentru
aparatul radio: Restauraţi
valorile iniţiale de configurare
înapoi la setările implicite din
fabrică.

Setările conectării
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări > setări conectare.

◆ setări Bluetooth: Trece la
meniul setări bluetooth.
- asociere dispozitiv: Selectaţi
dispozitivul dorit şi conectaţi/
separaţi sau ştergeţi.
- schimbare cod PIN: Modificaţi/
setaţi manual codul PIN.
- care poate fi descoperit:
Pentru executarea unei
conectări la Bluetooth de la
telefonul dumneavoastră
Bluetooth, selectaţi Activat sau
Dezactivat.
- informaţii dispozitiv: Verificaţi
informaţiile despre dispozitiv.

◆ schimbare ton de apel:
Selectaţi tonul de apel dorit.

◆ volum ton de apel: Schimbaţi
volumul tonului de apel.

Limbă
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări > limbă.
3. Selectaţi o limbă afişată la

sistemul Infotainment.

Derulare text
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
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2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi Activat sau Dezactivat.

◆ Activat: Dacă este afişat textul
lung pe ecranul audio, textul
este derulat.

◆ Dezactivat: Textul este derulat
o dată şi afişat sub formă
trunchiată.

Volum bip atingere
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.

4. Selectaţi Activat sau Dezactivat.

◆ Activat: Redă sunetul unui bip
când utilizatorul apasă pe
ecran.

◆ Dezactivat: Anulează funcţia
sunetului bip.

Maximum startup volume
(Volum maxim la pornire)
Nivelul volumului rezultă în funcţie de
valoarea volumului pe care o setează
utilizatorul când este pornit sistemul
Infotainment.

Înainte de a opri contactul, sistemul
Infotainment este acţionat numai
când volumul setat de către utilizator
este mai mare decât valoarea
setărilor volumului de pornire maxim.
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi 9 ~ 21.

Versiunea sistemului
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări.
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3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi versiunea sistemului.
5. Verificaţi versiunea sistemului.

DivX(R) VOD
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi DivX(R) VOD.

Despre video DivX: DivX® este un
format video digital, creat de DivX,
LLC, o filială a Rovi Corporation.
Acesta este un dispozitiv oficial DivX
Certified® care redă înregistrări video
DivX. Vizitaţi divx.com pentru
informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru a converti fişierele
dumneavoastră în înregistrări video
DivX.
Despre DivX video-on demand: Acest
dispozitiv DivX Certified® trebuie
înregistrat pentru a reda filme
achiziţionate DivX Video-on-Demand
(VOD). Pentru a vă obţine codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX

VOD din meniul de configurare al
dispozitivului dumneavoastră.
Mergeţi la vod.divx.com pentru
informaţii suplimentare referitoare la
modul de finalizare a înregistării
dumneavoastră.
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Aparatul radio

Utilizarea ...................................... 16
Antena fixă ................................... 23
Antena multibandă ....................... 23

Utilizarea
Tipul 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +

Bluetooth + Imagine + Film +
Legătură smartphone

Tipul 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Imagine
+ Film + Legătură smart‐
phone

Notă
Funcţia legăturii Smartphone poate
să nu fie acceptată în funcţie de
regiune.

Ascultarea radioului FM/AM/
DAB
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi audio pe meniul de

domiciliu.

3. Apăsaţi Sursă S pe ecran.

(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)
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4. Apăsaţi FM, AM sau DAB pe
ecran. Se afişează banda de radio
FM, AM sau DAB a celui mai
recent post ascultat.

Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.

Căutarea automată a posturilor
de transmisie
■ Apăsaţi t CĂUTARE v pentru a

căuta automat posturi disponibile
cu o recepţie bună.

■ Ţineţi apăsat şi trageţi către stânga
sau dreapta postului de radio
pentru a căuta automat un post
disponibil cu recepţie bună

Căutarea manuală a posturilor
de transmisie
Apăsaţi de mai multe ori k
REGLARE l pentru a găsi manual
postul de radio cu transmisiunea
dorită.

Căutarea posturilor cu
transmisiune cu ajutorul
butoanelor presetate

Salvarea butoanelor presetate
1. Selectaţi banda (FM, AM sau

DAB) în care doriţi să memoraţi un
post.

2. Selectaţi postul de radio dorit.

3. Apăsaţi < sau > pentru selectarea
paginii dorite din preferinţele
salvate.

4. Ţineţi apăsat unul dintre
butoanele presetate pentru a
salva postul de radio curent
pentru acel buton al paginii
selectate de preferinţe.
◆ Pot fi salvate până la 7 pagini de

preferinţe, iar fiecare pagină
poate stoca până la cinci posturi
de radio.

◆ Pentru a schimba o presetare,
pur şi simplu reglaţi noul post de
radio dorit ţi menţineţi apăsat
butonul.
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Ascultarea directă a unor posturi
presetate
1. Apăsaţi de mai multe ori < sau >

pentru selectarea paginii FAV
(preferinţe) dorite.

2. Apăsaţi un buton presetare pentru
a asculta direct postul de radio
salvat pentru acel buton.

Memorarea automată
Posturile cu cea mai bună recepţie
sunt memorate automat ca posturi
radio în ordinea corespunzătoare.
1. Selectaţi banda dorită (FM, AM

sau DAB).
2. Apăsaţi AS.

3. Apăsaţi de mai multe ori < sau >
pentru selectarea paginii AS
(memorare automată) dorite.

4. Apăsaţi un buton presetare pentru
a asculta direct postul de radio
salvat pentru acel buton.

Notă
Pentru actualizarea memorării
automate FM/AM/DAB, menţineţi
apăsat AS.
Dacă utilizatorul apasă AS pe
ecranul radio FM/AM/DAB când la
postul radio nu este memorat niciun
post radio, se va actualiza
memorarea automată FM/AM.
În cazul modului DAB, numai
categoria selectată este afişată în
lista categoriilor.

Vizualizarea informaţiilor
despre post
Apăsaţi postul pe ecranul radio FM/
AM/DAB.

Informaţiile afişate includ Frecvenţa,
codul PTY (tipul programului) şi text
radio.
Notă
PTY (Tipul programului) afişează
diversele tipuri de programe (ştiri,
sport, muzică etc.) ca unul dintre
serviciile RDS (sistem de date
radio).

Utilizarea meniului radioului

Funcţionarea generală a meniului
radio
1. Selectaţi banda dorită (FM, AM

sau DAB).
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2. Apăsaţi MENIU pe ecranul radio
FM/AM/DAB.

3. Apăsaţi meniul dorit pentru a
selecta elementul respectiv sau
pentru a afişa meniul detaliat al
elementului.

4. Apăsaţi din q pentru a reveni la
meniul anterior.

Lista de favorite (meniul FM/AM/
DAB)
1. Din meniul FM/meniul AM/meniul

DAB, apăsaţi lista de favorite
pentru afişarea listei de favorite.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la lista de favorite.

2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R
sau S. Reglaţi la postul dorit,
selectându-l.

Lista posturilor FM/AM/DAB (meniul
FM/AM/DAB)
1. Din meniul FM/meniul AM/meniul

DAB, apăsaţi lista posturilor FM/
Lista posturilor AM/lista posturilor
DAB pentru afişarea listei
posturilor respective.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la lista posturilor.

2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R
sau S. Reglaţi la postul dorit,
selectându-l.

Lista categoriilor FM/DAB (meniul
FM/DAB)
1. Din meniul FM/meniul DAB,

apăsaţi lista categoriilor FM/lista
categoriilor DAB.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la lista categoriilor FM/
lista categoriilor DAB.
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(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)
2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R

sau S. Reglaţi la postul dorit,
selectându-l.

Notă
Lista categoriilor FM este disponibilă
numai pentru RDS (sistem de date
radio).
În cazul modului DAB, numai
categoria selectată este afişată în
lista categoriilor.

Actualizaţi lista posturilor FM/AM/
DAB (meniul FM/AM/DAB)
1. Din meniul FM/meniul AM/meniul

DAB, apăsaţi actualizarea listei
posturilor FM/actualizarea listei
posturilor AM/actualizarea listei
posturilor DAB.

Actualizarea listei posturilor FM/
listei posturilor AM/listei posturilor
DAB va începe.

2. În timpul actualizării listei
posturilor FM/listei posturilor AM/
listei posturilor DAB, apăsaţi
Anulare pentru întreruperea
salvării modificărilor.

Setări pentru tonalitate (meniu
FM/AM/DAB)
Din meniul de setări pentru tonalitate
caracteristicile sonore pot fi
configurate în mod diferit, depinzând
de sursa audio FM/AM/DAB şi de
funcţiile fiecărui player audio.
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1. Din meniul FM/meniul AM/meniul
DAB, apăsaţi setări pentru
tonalitate pentru accesarea
modului de setare a sunetului.
Apare meniul setări pentru
tonalitate.

◆ Modul EQ (Egalizator):
Selectaţi sau dezactivaţi stilul
sunetului (Manual, Pop, Rock,
Country, Clasic, Vorbire) cu
ajutorul < sau >.

◆ Apăsaţi + sau - pentru a selecta
manual stilul sunetului dorit.

◆ Bas: Reglează nivelul basului
între -12 şi +12.

◆ Mid (Medii): Reglează nivelul
mediilor între -12 şi +12.

◆ Înalte: Reglează nivelul
înaltelor între -12 şi +12.

◆ Distribuţie volum faţă - spate:
Reglaţi balansul difuzorului
faţă/spate.

◆ Balans: Reglaţi balansul
difuzorului stânga/dreapta

◆ Resetare: Restauraţi valorile
iniţiale ale setărilor înapoi la
setările implicite.

2. Apăsaţi OK.

Anunţuri DAB (meniu DAB)
(Numai pentru modelul Tip 2)
1. Din meniul DAB, apăsaţi anunţuri

DAB pentru afişarea listei
anunţurilor DAB.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la listă.

2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R
sau S. Reglaţi la postul dorit,
selectându-l.

3. Apăsaţi OK.

Programul curent EPG (meniu
DAB)
(Numai pentru modelul Tip 2)
1. Din meniul DAB, apăsaţi program

curent EPG pentru afişarea
programului curent EPG. Sunt
afişate informaţiile referitoare la
program.
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2. Apăsaţi OK.

Lista posturilor EPG (meniu
DAB)
(Numai pentru modelul Tip 2)
1. Din meniul DAB, apăsaţi lista

posturilor EPG pentru afişarea
listei posturilor EPG.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la listă.

2. Apăsaţi Info pentru vizualizarea
informaţiilor detaliate.

text inteligent (meniu DAB)
(Numai pentru modelul Tip 2)
1. Din meniul DAB, apăsaţi text

inteligent pentru afişarea listei
textului inteligent.
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2. Apăsaţi pe elementul dorit.

3. Apăsaţi unul dintre elemente
pentru vizualizarea informaţiilor
detaliate.

info (meniu DAB)
(Numai pentru modelul Tip 2)
Din meniul DAB, apăsaţi info pentru
afişarea informaţiilor referitoare la
serviciul DAB curent.

Antena fixă
Pentru demontarea antenei de
acoperiş, rotiţi-o în sens invers orar.
Pentru montarea antenei de acoperiş,
rotiţi-o în sens orar.

Atenţie

Asiguraţi-vă că aţi scos antena
înainte de a intra cu autovehiculul
într-un spaţiu cu plafon jos, altfel
aceasta se poate deteriora.

Intrarea într-o spălătorie auto
automată cu antena montată
poate cauza deteriorarea antenei
sau a acoperişului autovehiculului.
Verificaţi ca antena să fie
demontată înainte de a intra într-o
spălătorie auto automată.

Montaţi antena strânsă bine şi reglată
în poziţia ridicată pentru a asigura o
recepţie radio corespunzătoare.

Antena multibandă
Antena multibandă este amplasată
pe plafonul autovehiculului. Antena
este utilizată pentru radioul AM-FM,
DAB (numai pentru modelul tip 2) şi
pentru GPS (sistemul de poziţionare
globală); dacă autovehiculul dispune
de aceste funcţii. Pentru o recepţie
bună, feriţi antena de obstrucţii.
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Informaţii generale
Sistemul audio
Sistemul Infotainment poate reda
fişiere cu muzică de pe dispozitivul de
stocare USB sau produsele iPod/
iPhone.

Atenţionare privind utilizarea
fişierelor MP3/WMA/OGG/WAV
■ Acest produs poate reda fişiere

muzicale cu extensiile numelui
fişierelor .mp3, .wma, .ogg, .wav
(litere mici)
sau .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(litere mari).

■ Fişierele MP3 care pot fi redate de
către acest produs sunt
următoarele.
- Rată de biţi: 8 kbps ~ 320 kbps
Frecvenţă de eşantionare: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (pentru MPEG-1
audio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (pentru MPEG-2 audio
layer-3)

■ Deşi acest produs poate reda
fişierele cu o rată de biţi cuprinsă
între 8 kbps ~ 320 kbps, fişierele cu

o rată de biţi mai mare de
128 kbps vor avea un sunet de
calitate mai ridicată.

■ Acest produs poate afişa
informaţiile din eticheta ID3
(versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 sau
2.4) a fişierelor MP3, precum
numele albumului şi interpretul.

■ Pentru a afişa informaţiile despre
album (titlul discului), piesă (titlul
piesei) şi interpret (interpretul
piesei), fişierul trebuie să fie
compatibil cu formatele etichetelor
ID3 V1 şi V2.

Atenţionări pentru utilizarea
dispozitivului de stocare USB şi a
dispozitivelor iPod/iPhone
■ Funcţionarea nu poate fi garantată

în cazul în care dispozitivul HDD de
stocare în masă cu USB încorporat
sau CF sau cardul de memorie SD
este conectat prin intermediul unui
adaptor USB. Utilizaţi un dispozitiv
de stocare de tip memorie flash cu
USB.



Dispozitive externe 25

■ La conectarea sau deconectarea
USB, manifestaţi atenţie pentru a
evita descărcarea de electricitate
statică. Dacă conectarea şi
deconectarea se repetă de multe
ori, într-un interval scurt de timp,
poate apărea o problemă la
utilizarea dispozitivului.

■ Funcţionarea nu este garantată
dacă mufa de conectare a
dispozitivului USB nu este
metalică.

■ Conectarea cu dispozitive de
stocare USB de tip i-Stick poate fi
defectuoasă din cauza vibraţiilor
autovehiculului, prin urmare
funcţionarea lor nu poate fi
garantată.

■ Nu atingeţi mufa de conectare USB
cu un obiect sau cu o parte a
corpului.

■ Dispozitivul de stocare USB poate
fi recunoscut numai când este
formatat în sistemul de fişiere
FAT16/32, exFAT. NTFS şi alte
sisteme de fişiere nu pot fi
recunoscute.

■ În funcţie de tipul şi de capacitatea
dispozitivului de stocare USB şi de
tipul fişierului stocat, timpul de
recunoaştere a fişierelor poate
diferi. În acest caz, nu este o
problemă a produsului, aşteptaţi
procesarea fişierelor.

■ Fişierele din unele dispozitive de
stocare USB ar putea să nu fie
recunoscute datorită problemelor
de compatibilitate.

■ Nu deconectaţi dispozitivul de
stocare USB în timpul redării. Acest
lucru poate deteriora produsul sau
performanţa dispozitivului USB.

■ Deconectaţi dispozitivul USB
conectat când contactul
autovehiculului este decuplat.
Dacă contactul este cuplat în timp
ce dispozitivul de stocare USB este
conectat, dispozitivul de stocare
USB poate fi deteriorat sau, în
unele cazuri, poate să nu
funcţioneze normal.

■ Dispozitivul de stocare USB poate
fi conectat la acest produs numai cu
scopul de a reda fişiere audio/filme,
vizualizarea fişierelor foto sau
actualizare.

■ Mufa USB a produsului nu trebuie
utilizată pentru a încărca
echipamentul suplimentar cu USB,
deoarece generarea de căldură cu
ajutorul mufei USB poate duce la
erori de funcţionare sau la
deteriorarea produsului.

■ Atunci când unitatea logică este
separată de dispozitivul de stocare
în masă USB, numai fişierele din
unitatea logică de nivel superior pot
fi redate ca fişiere muzicale USB.
Din acest motiv, fişierele muzicale
care urmează a fi redate trebuie să
fie stocate în unitatea de nivel
superior a dispozitivului. Fişierele
muzicale, în special cele de pe
dispozitivele de stocare USB, pot
să nu fie redate corect dacă o
aplicaţie este încărcată prin
partiţionarea unei unităţi separate
pe acelaşi dispozitiv USB.
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■ Fişierele muzicale pentru care se
aplică DRM (administrarea
drepturilor digitale) nu pot fi redate.

■ Acest produs acceptă dispozitive
de stocare USB care au o
capacitate cu limita de 2500 fişiere
muzică, 2500 fişiere foto, 250
fişiere film, 2500 foldere şi 10
straturi de structură a folderelor. Nu
se poate garanta utilizarea normală
în cazul dispozitivelor de stocare
care depăşesc aceste limite.
Dispozitivul iPod/iPhone poate
reda toate fişierele muzică
acceptate. Dar în listele fişierului
muzică sunt afişate până la 2500
fişiere pe ecran, în ordine
alfabetică.

■ Modelele produsului iPod/iPhone
conectate/acceptate de acest
sistem Infotainment sunt
următoarele.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G şi 5G Nano
- iPod 120 GB şi 160 GB Classic
- iPod 1G, 2G şi 3G Touch
- iPhone 3G şi 3GS

- iPhone 4/4S
■ Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone

numai cu cablurile de conectare
acceptate de produsele iPod/
iPhone. Nu pot fi utilizate alte
cabluri de conectare.

■ În unele cazuri rare, produsele
iPod/iPhone se pot deteriora dacă
contactul este decuplat şi acest
produs este conectat. Atunci când
produsul iPod/iPhone nu este
utilizat, păstraţi-l separat de acest
produs, cu contactul
autovehiculului decuplat.

■ Cînd produsul iPod/iPhone este
conectat la portul USB cu ajutorul
cablului iPod/iPhone, fişierele
muzică prin Bluetooth nu sunt
acceptate.

■ Conectaţi produsul iPod/iPhone la
portul USB cu ajutorul cablului
iPod/iPhone pentru a reda fişierele
cu muzică de la iPod/iPhone. Dacă
produsul iPod/iPhone este
conectat la mufa de intrare AUX,
fişierele cu muzică nu sunt redate.

■ Conectaţi produsul iPod/iPhone la
mufa de intrare AUX cu ajutorul
cablului AUX pentru iPod/iPhone
pentru redarea fişierului film al
produsului iPod/iPhone. Dacă
produsul iPod/iPhone este
conectat la portul USB, fişierul film
nu este redat.

■ Funcţiile de redare şi opţiunile
afişajului de informaţii al iPod/
iPhone utilizat cu acest sistem
Infotainment poate fi diferite faţă
cele ale iPod/iPhone din punct de
vedere al ordinii de redare, al
metodei şi al informaţiilor afişate.

■ Consultaţi tabelul de mai jos pentru
opţiunile de clasificare privind
funcţia de căutare furnizată de
produsul iPod/iPhone.
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Sistem imagini
Sistemul Infotainment poate vizualiza
fişiere imagine aflate pe dispozitivul
de stocare USB.

Măsuri de precauţie la folosirea
fişierelor imagini
■ Dimensiunea fişierului:

- JPG: între 64 şi 5000 pixeli
(lăţime) între 64 şi 5000 pixeli
(înălţime)
- BMP, PNG, GIF: între 64 şi 1024
pixeli (lăţime) între 64 şi 1024 pixeli
(înălţime)

■ Extensiile fişierului:
.jpg, .bmp, .png, .gif (nu sunt
acceptate fişiere GIF animate)

■ Este posibil ca unele fişiere să n u
funcţioneze datorită unui format de
înregistrare diferit sau datorită stării
fişierului.

Sistem film
Sistemul Infotainment poate reda
fişiere film aflate pe dispozitivul de
stocare USB.

Măsuri de precauţie la folosirea
fişierelor film
■ Rezoluţie disponibilă: între 720 x

576 (l x î) pixeli.
■ Viteza cadrelor: mai mică de 30 fps.
■ Fişier film care poate fi redat:

.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Fişierul film care poate fi redat nu
poate fi redat conform formatului
codec.

■ Format subtitlu care poate fi
redat: .smi

■ Format codec care poate fi redat:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)

■ Format audio care poate fi redat:
MP3, AC3, AAC, WMA

■ Rata de transfer video max:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps

■ Rata de transfer audio max:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps

■ Este posibil ca fişierele film pentru
care se aplică DRM (administrarea
drepturilor digitale) să nu poată fi
redate.
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Sistem dispozitive auxiliare
Sistemul Infotainment poate reda
fişiere cu muzică sau filme auxiliare
când este conectat la dispozitivul
auxiliar.
■ Dacă dispozitivul auxiliar este deja

conectat, apăsaţi ; > audio >
Sursă S > AUX pentru redarea
sursei muzică a dispozitivului
auxiliar.

■ Tipul cablului AUX
- cablu cu 3 fire: cablu AUX pentru
audio

- cablu cu 4 fire: cablu AUX pentru
film (cablu AUX pentru iPod/
iPhone)

Cablul cu 4 fire este acceptat la
redarea fişierului film.

Sistem Bluetooth
■ Profilul acceptat: HFP, A2DP,

AVRCP, PBAP
■ Este posibil ca fişierele muzică prin

Bluetooth să nu fie acceptate, în
funcţie de telefonul mobil sau
dispozitivul Bluetooth.

■ De la telefonul mobil sau de la
dispozitivul Bluetooth, căutaţi tipul
dispozitivului Bluetooth pentru a-l
configura/conecta ca un set de
căşti stereo.

■ O pictogramă notă muzicală n va
apărea pe ecran dacă setul de căşti
stereo este conectat cu succes.

■ Redarea sonoră a dispozitivului
Bluetooth este furnizată prin
intermediul sistemului
Infotainment.

■ Fişierele muzică prin Bluetooth pot
fi redate numai la conectarea unui
dispozitiv Bluetooth. Pentru
redarea fişierelor muzică prin
Bluetooth, conectaţi telefonul
Bluetooth la sistemul Infotainment.

Notă
Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să consultaţi „Asocierea şi
conectarea Bluetooth” 3 45

■ Dacă Bluetooth este deconectat în
timp ce se redă muzică la telefon,
muzica este întreruptă. Este posibil
ca funcţia de streaming audio să nu
fie acceptată la unele telefoane
Bluetooth. Numai o funcţie poate fi
utilizată la un moment dat între
hands-free Bluetooth sau funcţia de
redare muzică a telefonului. De
exemplu, dacă treceţi la hands-free
Bluetooth în timpul redării muzicii la
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telefon, muzica va fi întreruptă.
Redarea muzicii de la automobil nu
este posibilă când în telefonul mobil
nu sunt stocate fişiere cu muzică.

■ Pentru redarea muzicii prin
Bluetooth, fişierele muzicale
trebuie redate cel puţin o dată în
modul dispozitiv de redare a
fişierelor muzicale al telefonului
mobil sau al dispozitivului Bluetooth
după conectarea ca set de căşti
stereo. După cel puţin o redare,
dispozitivul de redare a fişierelor
muzicale va reda automat la
accesarea modului de redare şi se
va opri automat la finalizarea
modului dispozitiv de redare a
fişierelor muzicale. Dacă telefonul
mobil sau dispozitivul Bluetooth nu
este în modul ecran de aşteptare,
unele dispozitive nu vor reda
automat în modul redare muzică
prin Bluetooth.

■ Nu schimbaţi piesa prea repede în
timpul redării muzicii prin Bluetooth.

■ Transmiterea datelor de la telefonul
mobil la sistemul Infotainment
durează. Sistemul Infotainment

furnizează ieşirea audio de la
telefonul mobil sau dispozitivul
Bluetooth.

■ Dacă telefonul mobil sau
dispozitivul Bluetooth nu este în
modul ecran de aşteptare, acestea
pot să nu redea automat, chiar
dacă redarea este efectuată în
modul redare muzică prin
Bluetooth.

■ Sistemul Infotainment transmite
ordinea de redare de la telefonul
mobil aflat în modul redare muzică
prin Bluetooth. Dacă acest lucru
este realizat într-un mod diferit,
dispozitivul va transmite ordinea de
oprire. În funcţie de opţiunile
telefonului mobil, această ordine de
redare/oprire se poate activa după
un interval de timp.

■ Dacă redarea muzicii prin
Bluetooth nu funcţionează,
verificaţi dacă telefonul mobil este
în modul ecran de aşteptare.

■ Uneori, sunetele pot fi întrerupte în
timpul redării muzicii prin Bluetooth.

Legătura la smartphone

Acceptarea smartphone de către
aplicaţie
iPod/iPhone
Conectaţi produsul iPod/iPhone prin
intermediul portului USB pentru
folosirea unei aplicaţii de pe iPod/
iPhone.
Telefon Android
Conectaţi telefonul Android şi
sistemul Infotainment prin tehnologia
wireless Bluetooth pentru a folosi o
aplicaţie de pe telefonul Android.
Site-uri web cu informaţii
suplimentare
Austria / germană:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenia / armeană:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenia / rusă:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbaijan / azeră:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbaijan / rusă:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
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Belarus / rusă:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgia / flamandă:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgia / franceză:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnia şi Herţegovina / croată:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgaria / bulgară:
www.chevrolet.bg/MyLink
Croaţia / croată:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Cipru / greacă / engleză:
www.chevrolet.com.cy
Republica Cehă / cehă:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danemarca / daneză:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estonia / estonă:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finlanda / finlandeză:
www.chevrolet.fi/MyLink
Franţa / franceză:

www.chevrolet.fr/MyLink
Georgia / georgiană:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgia / rusă:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Germania / germană:
www.chevrolet.de/MyLink
Grecia / greacă:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ungaria / maghiară:
www.chevrolet.hu/MyLink
Islanda / engleză:
www.benny.is
Irlanda / engleză:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italia / Italiană:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazakhstan / kazahă:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazakhstan / rusă:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Letonia / letonă:
www.chevrolet.lv/MyLink

Lituania / lituaniană:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxemburg / franceză:
www.chevrolet.lu/MyLink
Macedonia / macedoneană:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / greacă / engleză:
www.chevrolet.com.mt
Moldova / română:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova / română:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Olanda / olandeză:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norvegia / norvegiană:
www.chevrolet.no/MyLink
Polonia / polonă:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugalia / portugheză:
www.chevrolet.pt/MyLink
România / română:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusia / rusă:
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www.chevrolet.ru/MyLink
Serbia / sârbă:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovacia / slovacă:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenia / sârbă:
www.chevrolet.si/MyLink
Spania / spaniolă:
www.chevrolet.es/MyLink
Suedia / suedeză:
www.chevrolet.se/MyLink
Elveţia / germană:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Elveţia / franceză:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Elveţia / italiană:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turcia / turcă:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Marea Britanie / engleză:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Mesajele de eroare ale iPod/iPhone
şi soluţii
Dacă sistemul Infotainment nu
activează aplicaţia produsului
dumneavoastră iPod/iPhone
conectat prin portul USB, se afişează
următorul mesaj de eroare.

■ iPhone-ul dumneavoastră este
blocat. => Deblocaţi iPhone-ul.

■ Aveţi deschisă o altă aplicaţie
activă. => Închideţi altă aplicaţie
activă.

■ Nu aţi instalat aplicaţia pe iPhone.
=> Instalaţi aplicaţia pe iPhone.

Dacă versiunea iOS a iPhone-ului
este mai mică decât 4.0, mesajul de
eroare afişat este următorul.

Activaţi aplicaţia pe iPhone, apoi
apăsaţi meniul aplicaţiei dorite pe
sistemul Infotainment.
Dacă sistemul Infotainment nu
activează aplicaţia produsului
dumneavoastră Smartphone
conectat prin tehnologia wireless
Bluetooth, se afişează următorul
mesaj de eroare.
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■ Resetaţi toate setările referitoare la
telefon, apoi apăsaţi meniul
aplicaţiei dorite pe sistemul
Infotainment.

■ Reconectaţi Smartphone-ul şi
sistemul Infotainment prin
tehnologia wireless Bluetooth, apoi
apăsaţi meniul aplicaţiei dorite pe
sistemul Infotainment.

■ Când opriţi aplicaţia pe
Smartphone, de obicei durează
până la revenirea la funcţionarea
normală. Încercaţi să activaţi
aplicaţia după aproximativ 10 ~ 20
de secunde.

Dacă iPhone-ul este conectat la
sistemul Infotainment prin portul
USB, iar sistemul Infotainment este
conectat la un alt telefon prin
tehnologia wireless Bluetooth, este
posibil să se comute între cele două
aplicaţii (iPhone şi telefon bluetooth),
cu ajutorul listei Smartphone afişată
pe ecran.

Apăsaţi iPhone sau telefon bluetooth
pentru activarea aplicaţiei prin
dispozitivul dorit.

Afişarea/ascunderea pictogramelor
aplicaţiei pe meniul legăturii
smartphone
1. Apăsaţi ; > legătură

smartphone. Este afişat meniul
legăturii smartphone.

2. Apăsaţi setări. Apare meniul
setări aplicaţie.
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3. Apăsaţi pictograma aplicaţiei
dorite pentru a ascunde
pictograma aplicaţiei afişate pe
meniul legăturii smartphone.
Apăsaţi pictograma aplicaţiei
dorite pentru a afişa pictograma
aplicaţiei ascunse pe meniul
legăturii smartphone.

4. Apăsaţi OK.
Dacă pe meniul legăturii smartphone
este activată o aplicaţie, marcajul g
este activat în poziţia superioară a
meniului de domiciliu sau al ecranului
de redare.

Redarea fişierelor audio
USB-playerul

Redarea fişierelor cu muzică de la
dispozitivul de stocare USB
Conectaţi dispozitivul de stocare USB
care conţine fişierele muzică la portul
USB.
■ După ce sistemul Infotainment

termină de citit informaţiile de la
dispozitivul de stocare USB,
redarea va începe automat.

■ Dacă este conectat un dispozitiv de
stocare USB care nu poate fi citit,
va apărea un mesaj de eroare, iar
sistemul Infotainment va comuta
automat la funcţia audio anterioară.

Notă
Dacă dispozitivul de stocare USB
este deja conectat, apăsaţi ;
> audio > Sursă S > USB pentru
redarea fişierelor cu muzică USB.

Încheierea redării fişierelor muzicale
USB
1. Apăsaţi Sursă S.
2. Selectaţi altă funcţie prin

apăsarea AM, FM, AUX sau
Bluetooth.
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Notă
Dacă utilizatorul doreşte să
îndepărteze dispozitivul de stocare
USB, selectaţi altă funcţie şi apoi
îndepărtaţi dispozitivul de stocare
USB.

Funcţia Pause (pauză)
Apăsaţi = în timpul redării.
Apăsaţi l pentru reluarea redării.

Redarea următorului fişier
Apăsaţi v pentru redarea
următorului fişier.

Redarea fişierului anterior
Apăsaţi t în 5 secunde de la
începerea redării pentru redarea
fişierului anterior.

Revenirea la începutul fişierului
curent
Apăsaţi t după 5 secunde la redare.

Scanarea înainte sau înapoi
Ţineţi apăsat t sau v în timpul
redării pentru derulare rapidă înapoi
sau înainte. Eliberaţi butonul pentru
reluarea redării la viteză normală.

Redarea în mod repetat a unui fişier
Apăsaţi r în timpul redării.
■ 1: redă repetat fişierul curent.
■ TOATE: redă repetat toate fişierele.
■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Redarea în mod aleator a unui fişier
Apăsaţi s în timpul redării.
■ ACTIVAT: redă aleator toate

fişierele.
■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Vizualizarea informaţiilor de pe
fişierul aflat în curs de redare
Apăsaţi titlul în timpul redării pentru
afişarea informaţiilor despre fişierul
aflat în curs de redare.

■ Informaţiile afişate includ: titlul,
numele fişierului, numele folderului
şi artistul/albumul salvate cu
melodia.

■ Informaţiile incorecte nu pot fi
modificate sau corectate la
sistemul Infotainment.

■ Informaţiile pentru melodii
exprimate prin simboluri speciale
sau limbi indisponibile pot fi afişate
ca d.
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Utilizarea meniului muzică USB
1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.

Numărul de melodii respective
este afişat prin toate melodiile/
folderele/artiştii/albumele/
genurile.

2. Apăsaţi modul de redare dorit.

Setări pentru tonalitate
1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.
2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R şi
S.
Apăsaţi setări pentru tonalitate.

3. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 16.

iPod/iPhone player
Disponibil numai la modelele care
suportă conectarea la iPod/iPhone.

Redarea fişierelor muzică iPod/
iPhone
Conectaţi iPod/iPhone care conţine
fişierele muzică la portul USB.
■ După ce sistemul Infotainment

termină de citit informaţiile de pe
iPod/iPhone, se va reda automat
din punctul în care s-a oprit.

■ Dacă este conectat un iPod/iPhone
care nu poate fi citit, va apărea
respectivul mesaj de eroare, iar
sistemul Infotainment va comuta
automat la funcţia audio anterioară.

Notă
Dacă este deja conectat iPod/
iPhone, apăsaţi ; > audio > Sursă
S > iPod pentru redarea de pe iPod/
iPhone.

Încheierea redării iPod/iPhone
1. Apăsaţi Sursă S.
2. Selectaţi altă funcţie prin

apăsarea AM, FM, AUX sau
Bluetooth.
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Notă
Dacă utilizatorul doreşte să
îndepărteze dispozitivul iPod/
iPhone, selectaţi altă funcţie şi apoi
îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone.

Funcţia Pause (pauză)
Apăsaţi = în timpul redării.
Apăsaţi l pentru reluarea redării.

Redarea următoarei melodii
Apăsaţi v pentru redarea
următoarei melodii.

Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi t în 2 secunde de la
începerea redării pentru redarea
melodiei anterioare.

Revenirea la începutul melodiei
curente
Apăsaţi t după 2 secunde la redare.

Scanarea înainte sau înapoi
Ţineţi apăsat t sau v în timpul
redării pentru derulare rapidă înapoi
sau înainte. Eliberaţi butonul pentru
reluarea redării la viteză normală.

Redarea în mod repetat a unui fişier
Apăsaţi r în timpul redării.
■ 1: redă repetat fişierul curent.
■ TOATE: redă repetat toate fişierele.
■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Redarea în mod aleator a unui fişier
Apăsaţi s în timpul redării.
■ ACTIVAT: redă aleator toate

fişierele.
■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Vizualizarea informaţiilor de la
melodia aflată în curs de redare
Apăsaţi titlul în timpul redării pentru
afişarea informaţiilor despre melodia
aflată în curs de redare.

■ Informaţiile afişate includ: titlul şi
artistul/albumul salvate cu melodia.

■ Informaţiile incorecte nu pot fi
modificate sau corectate la
sistemul Infotainment.

■ Informaţiile pentru melodii
exprimate prin simboluri speciale
sau limbi indisponibile pot fi afişate
ca d.

Utilizarea meniului iPod
1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.

Numărul de melodii relevante
este afişat prin liste de redare/
artişti/albume/melodii/genuri/
compozitor/cărţi audio.
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2. Apăsaţi modul de redare dorit.

Setări pentru tonalitate
1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.
2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R şi
S.
Apăsaţi setări pentru tonalitate.

3. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 16.

Dispozitiv auxiliar

Redarea sursei de muzică a unui
dispozitiv auxiliar
Conectaţi dispozitivul auxiliar care
conţine sursa melodiei la terminalul
intrării AUX. După ce sistemul
Infotainment termină de citit
informaţiile de la dispozitivul auxiliar,
redarea va începe automat.

Setări pentru tonalitate
1. Apăsaţi setări pentru tonalitate în

timpul redării fişierelor muzică
auxiliare.
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2. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 16.

Funcţia Bluetooth

Redarea muzicii prin Bluetooth
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi audio pe meniul de

domiciliu.
3. Apăsaţi Sursă S pe ecran.
4. Apăsaţi Bluetooth pentru

selectarea modului de redare a
fişierelor muzică prin Bluetooth
conectat.

Notă
Dacă dispozitivul Bluetooth nu este
conectat, această funcţie nu poate fi
selectată.

Funcţia Pause (pauză)
Apăsaţi 6= în timpul redării. Apăsaţi
din nou 6= pentru reluarea redării.

Redarea următoarei melodii
Apăsaţi v pentru redarea
următorului fişier cu muzică.

Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi t în 2 secunde de la
începerea redării pentru redarea
fişierului cu muzică anterior.

Revenirea la începutul melodiei
curente
Apăsaţi t după 2 secunde la redare.

Căutare
Menţineţi apăsat t sau v pentru
derulare rapidă înainte sau înapoi.

Redarea în mod repetat a fişierelor cu
muzică
Apăsaţi r în timpul redării.
■ 1: redă repetat fişierul cu muzică

curent.
■ TOATE: redă repetat toate fişierele

cu muzică.
■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.
Notă
Este posibil ca această funcţie să nu
fie acceptată, în funcţie de telefonul
mobil.

Redarea în mod aleator a fişierelor cu
muzică
Apăsaţi s în timpul redării.
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■ ACTIVAT: redă aleator toate
fişierele cu muzică.

■ DEZACTIVAT: revine la redarea
normală.

Notă
Este posibil ca această funcţie să nu
fie acceptată, în funcţie de telefonul
mobil.

Setări pentru tonalitate
1. Apăsaţi k în timpul redării.

2. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 16.

Afişarea imaginilor
Vizualizarea unei imagini
1. Conectaţi dispozitivul de stocare

USB care conţine fişierele
imagine la portul USB.
Imaginea va fi vizualizată.

2. Apăsaţi pe ecran pentru
vizualizare pe tot ecranul. Apăsaţi
din nou ecranul pentru a reveni la
ecranul anterior.

Notă
Dacă dispozitivul de stocare USB
este deja conectat, apăsaţi ;
> imagine şi film > Sursă S > USB
(imagine) pentru a vizualiza fişierele
imagine.

Pentru siguranţa proprie, unele
caracteristici sunt dezactivate cât
timp autovehiculul dumneavoastră se
află în mişcare.

Vizualizarea unei diaporame
Din ecranul imaginii, apăsaţi t.
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■ Va fi redată diaporama.
■ Apăsaţi ecranul pentru anularea

diaporamei în timpul redării
diaporamei.

Vizualizarea imaginii anterioare
sau ulterioare
Din ecranul imagine, apăsaţi d sau
c pentru vizualizarea imaginii
anterioare sau ulterioare.

Rotirea unei imagini
Din ecranul imagine, apăsaţi u sau
v pentru rotirea în sens orar sau
antiorar a imaginii.

Mărirea unei imagini
Din ecranul imagine, apăsaţi w
pentru mărirea imaginii.

Utilizarea meniului imagine USB
1. Din ecranul imagine, apăsaţi

MENIU. Se afişează meniul
imaginii USB.

2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ lista fişierelor imagine: Afişează

toate listele fişierelor imagine.
◆ sortare după titlu: Afişează

imaginile în ordinea titlurilor.
◆ sortare după dată: Afişează

imaginile în ordinea datei.
◆ durată diaporamă: Selectare

interval diaporamă.

◆ afişare ceas/temp: Pentru
afişarea ceasului şi a
temperaturii pe tot ecranul,
selectaţi On (pornit) sau Off
(oprit).

◆ setare afişaj: Reglaţi
luminozitatea şi contrastul.

3. După finalizarea setării, apăsaţi
q.

Redarea filmelor
Redarea unui fişier film
1. Conectaţi dispozitivul de stocare

USB care conţine fişierele film la
portul USB.
Va fi redat filmul.
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2. Apăsaţi ecranul pentru
ascunderea/afişarea barei de
comenzi. Apăsaţi din nou ecranul
pentru a reveni la ecranul anterior.

Notă
Dacă dispozitivul de stocare USB
este deja conectat, apăsaţi ;
> imagine şi film > Sursă S > USB
(film) pentru a reda fişierul film.

Această funcţie film nu este
disponibilă în timpul condusului. (În
funcţie de reglementările rutiere, este
disponibilă numai când autovehiculul
este parcat.)

Funcţia Pause (pauză)
Apăsaţi / în timpul redării.
Apăsaţi c pentru reluarea redării.

Redarea următorului film
Apăsaţi c pentru redarea următorului
film.

Redarea filmului anterior
Apăsaţi d în 5 secunde de la
începerea redării pentru redarea
filmului anterior.

Revenirea la începutul filmului
curent
Apăsaţi d după 5 secunde la redare.

Scanarea înainte sau înapoi
Ţineţi apăsat d sau c în timpul redării
pentru derulare rapidă înapoi sau
înainte. Eliberaţi butonul pentru
reluarea redării la viteză normală.

Vizualizarea în modul pe tot
ecranul
Din ecranul filmului, apăsaţi x pentru
vizualizare pe tot ecranul.
Apăsaţi din nou x pentru a reveni la
ecranul anterior.

Utilizarea meniului film USB
1. Din ecranul film, apăsaţi MENIU.

Se afişează meniul filmului USB.
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2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ lista fişierelor film: Afişează

toate listele fişierelor film.
◆ afişare ceas/temp: Pentru

afişarea ceasului şi a
temperaturii pe tot ecranul,
selectaţi On (pornit) sau Off
(oprit).

◆ setare afişaj: Reglaţi
luminozitatea şi contrastul.

◆ setări pentru tonalitate: Reglaţi
configurarea sunetului. Pentru
detalii, consultaţi „Setări pentru
tonalitate (meniu FM/AM/DAB)”
3 16.

3. După finalizarea setării, apăsaţi
q.

Limbă subtitlu
Dacă fişierul film are o limbă subtitlu,
utilizatorul poate vedea limba subtitlu.
1. Din ecranul filmului, apăsaţi k.

2. Apăsaţi < sau >.

3. Apăsaţi l.
Notă
Utilizatorul poate seta una dintre
limbile pentru subtitrare acceptate
de fişierul filmului DivX.
Dacă există o limbă pentru
subtitrare, utilizatorul poate seta
limba pentru subtitrare sau o poate
activa sau dezactiva.
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Notă
Format subtitlu care poate fi
redat: .smi
Numele fişierului subtitlu (.smi)
trebuie să fie acelaşi ca şi numele
fişierului film.

Limbă audio
Dacă fişierul film are o limbă audio,
utilizatorul poate selecta limba audio.
1. Din ecranul filmului, apăsaţi k.

2. Apăsaţi < sau >.

3. Apăsaţi l.
Notă
Utilizatorul poate seta una dintre
limbile pentru subtitrare acceptate
de fişierul filmului DivX.
Dacă există o limbă pentru
subtitrare, utilizatorul poate seta
limba pentru subtitrare sau o poate
activa sau dezactiva.

Redarea filmelor de la un
dispozitiv auxiliar
Conectaţi dispozitivul auxiliar care
conţine sursa filmului la terminalul
intrării AUX. După ce sistemul

Infotainment termină de citit
informaţiile de la dispozitivul auxiliar,
redarea va începe automat.

Notă
Dacă dispozitivul auxiliar este deja
conectat, apăsaţi ; > imagine şi
film > Sursă S > AUX (film) pentru a
reda un film de pe dispozitivul
auxiliar.
În cazul iPod/iPhone, conectaţi iPod/
iPhone la mufa de intrare AUX cu
ajutorul cablului AUX pentru iPod/
iPhone pentru a reda fişierul film de
la iPod/iPhone.
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Această funcţie film nu este
disponibilă în timpul condusului. (În
funcţie de reglementările rutiere, este
disponibilă numai când autovehiculul
este parcat.)

Utilizarea meniului film AUX
1. Din ecranul film AUX, apăsaţi

MENIU. Se afişează meniul AUX.

2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ setări pentru tonalitate: Reglaţi

configurarea sunetului. Pentru
detalii, consultaţi „Setări pentru
tonalitate (meniu FM/AM/DAB)”
3 16.

◆ afişare ceas/temp: Pentru
afişarea ceasului şi a
temperaturii pe tot ecranul,
selectaţi On (pornit) sau Off
(oprit).

◆ setările afişajului: Reglaţi
luminozitatea şi contrastul.

3. După finalizarea setării, apăsaţi
q.



Telefonul 45

Telefonul

Bluetooth® ................................... 45
Telefonul cu hands-free ............... 50

Bluetooth®
Înţelegerea tehnologiei wireless
Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth
stabileşte o legătură wireless între
două dispozitive acceptate de
Bluetooth. După asocierea iniţială,
cele două dispozitive se pot conecta
automat de fiecare dată când le
porniţi. Bluetooth permite transmisia
wireless a informaţiilor între
telefoanele Bluetooth, PDA-uri sau
alte dispozitive, pe rază scurtă,
folosind tehnologiile de
telecomunicaţii wireless pe distanţă
scurtă, cu frecvenţa de 2,45GHz. În
acest autovehicul, utilizatorii pot
efectua apeluri hands-free, pot
transmite date hands-free şi pot reda
fişiere în streaming audio prin
conectarea unui telefon mobil la
sistem.
Notă
Pot exista restricţii la utilizarea
tehnologiei wireless Bluetooth în
anumite locaţii.

Datorită varietăţii de dispozitive
Bluetooth şi a versiunilor lor de
firmware, dispozitivul
dumneavoastră poate răspunde
diferit atunci când redarea se face
prin intermediul conectării la
Bluetooth.
Pentru orice întrebări referitoare la
funcţionalitatea Bluetooth a
telefonului dumneavoastră,
consultaţi manualul dispozitivului.

Asocierea şi conectarea
Bluetooth
Pentru folosirea caracteristicii
Bluetooth, asiguraţi-vă că funcţia
Bluetooth a dispozitivului
dumneavoastră este activată.
Consultaţi ghidul utilizatorului pentru
dispozitivul Bluetooth.

Dacă în sistemul Infotainment nu
există niciun dispozitiv asociat
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi telefon pe meniul de

domiciliu şi apoi apăsaţi Da.
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3. Apăsaţi Căutare dispozitiv
Bluetooth pentru căutarea
telefoanelor Bluetooth.

4. Apăsaţi dispozitivul pe care doriţi
să îl asociaţi pe ecranul listei
căutate.
◆ Dacă este acceptat SSP

(asociere simplă şi sigură),
apăsaţi Da pe ecranul pop-up al
dispozitivului Bluetooth şi
sistemului Infotainment.

◆ Dacă nu este acceptat SSP
(asociere simplă şi sigură),
introduceţi codul PIN la
dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth, aşa cum este
prezentat pe ecranul informativ.

5. După asocierea cu succes a
dispozitivului Bluetooth şi a
sistemului Infotainment, ecranul
telefonului este afişat pe sistemul
Infotainment.
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Când conectarea nu reuşeşte, pe
sistemul Infotainment este afişat
un mesaj de defectare.

Notă
Când dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth şi sistemul Infotainment
sunt asociate cu succes, agenda
telefonică se descarcă automat. Dar
agenda telefonică nu poate fi
descărcată automat, în funcţie de
tipul de telefon. În acest caz,
continuaţi cu descărcarea agendei
telefonice din telefonul
dumneavoastră.

Notă
Dacă există un dispozitiv Bluetooth
care a fost conectat anterior la
sistemul Infotainment, sistemul
Infotainment execută o conectare
automată. Dar dacă setarea
Bluetooth de la dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth este
dezactivată, în sistemul
Infotainment este afişat un mesaj de
eroare.

Dacă în sistemul Infotainment există
un dispozitiv asociat
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.
3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.
4. Apăsaţi pe dispozitivul pe care

doriţi să îl asociaţi de pe ecranul
dispozitivelor de asociat şi apoi
treceţi la pasul 6. Când nu există
niciun dispozitiv dorit pe ecranul
dispozitivelor de asociat, apăsaţi
Căutare dispozitiv Bluetooth
pentru căutarea dispozitivului
dorit.

5. Apăsaţi dispozitivul pe care doriţi
să îl asociaţi pe ecranul listei
căutate.
◆ Dacă este acceptat SSP

(asociere simplă şi sigură),
apăsaţi Da pe ecranul pop-up al
dispozitivului Bluetooth şi
sistemului Infotainment.
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◆ Dacă nu este acceptat SSP
(asociere simplă şi sigură),
introduceţi codul PIN la
dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth, aşa cum este
prezentat pe ecranul informativ.

6. După asocierea cu succes a
dispozitivului Bluetooth şi a
sistemului Infotainment, nh se
afişează pe ecranul dispozitivului
de asociat.

◆ Telefonul conectat este
evidenţiat de marcajul y.

◆ Marcajul nh indică activarea
funcţiei hands-free şi a celei de
muzică a telefonului.

◆ Marcajul h indică activarea
doar a funcţiei hands-free.

◆ Marcajul n indică activarea
numai a muzicii Bluetooth.

Notă
Când dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth şi sistemul Infotainment
sunt asociate cu succes, agenda
telefonică se descarcă automat. Dar
agenda telefonică nu poate fi
descărcată automat, în funcţie de
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tipul de telefon. În acest caz,
continuaţi cu descărcarea agendei
telefonice din telefonul
dumneavoastră.
Notă
Sistemul Infotainment poate asocia
până la cinci dispozitive Bluetooth.
Notă
Când conectarea nu reuşeşte, în
sistemul Infotainment este afişat un
mesaj de eroare.

Verificarea dispozitivului
Bluetooth conectat
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.
3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.
4. Dispozitivul asociat va fi prezentat

cu h dacă este conectat.

Deconectarea dispozitivului
Bluetooth
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.
3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.
4. Apăsaţi numele dispozitivului pe

care doriţi să îl deconectaţi.

5. Apăsaţi OK.

Conectarea dispozitivului
Bluetooth
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.
3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.
4. Apăsaţi numele dispozitivului pe

care doriţi să îl conectaţi.
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5. Apăsaţi OK.

Ştergerea dispozitivului
Bluetooth
Dacă nu mai doriţi să folosiţi
dispozitivul Bluetooth, îl puteţi şterge.
1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.
3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.

4. Apăsaţi Ştergere.

5. Apăsaţi Da.

Telefonul cu hands-free
Efectuarea unui apel prin
introducerea numărului de
telefon
1. Introduceţi un număr de telefon cu

ajutorul tastaturii de pe ecranul
telefonului.

2. Apăsaţi y pe ecran sau yw pe
telecomanda de pe volan.

Notă
Dacă apăsaţi numărul greşit, apăsaţi
⇦ pentru a şterge numărul introdus,
pe rând, câte o cifră sau menţineţi
apăsat ⇦ pentru a şterge toate
cifrele numărului introdus.

Comutarea unui apel la
telefonul mobil (modul privat)
1. Dacă doriţi să comutaţi apelul la

telefonul mobil în loc de sistemul
hands-free al automobilului,
apăsaţi m.
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2. Dacă doriţi să comutaţi apelul
înapoi la hands-free, apăsaţi din
nou m. Apelul este comutat la
sistemul hands-free al
automobilului.

Activarea/dezactivarea
microfonului
Puteţi activa/dezactiva microfonul
prin apăsarea n.

Apelarea prin reapelarea
numărului
De la telecomanda de pe volan,
apăsaţi yw pentru afişarea listei
apelurilor sau menţineţi apăsat y pe
ecranul telefonului.
Notă
Reapelarea nu este posibilă când nu
există istoricul apelurilor.

Preluarea apelurilor
1. Atunci când este recepţionat un

apel telefonic prin intermediul
telefonului mobil conectat prin
Bluetooth, piesa redată va fi
întreruptă, iar telefonul va suna,
având afişate informaţiile
relevante.

2. Pentru a conversa la telefon,
apăsaţi yw pe telecomanda de pe
volan sau apăsaţi Accept pe
ecran.
Pentru a respinge un apel, apăsaţi
@n pe telecomanda de pe volan
sau apăsaţi Respingere pe ecran.
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Utilizarea meniului agendei
telefonice
1. Apăsaţi agenda telefonică pe

ecranul telefonului.

2. Folosiţi R şi S pentru derulare
prin listă.

3. Selectaţi intrarea din agenda
telefonică pe care doriţi să o
apelaţi.

4. Apăsaţi numărul pe care doriţi să
îl apelaţi.

Căutarea în intrările agendei
telefonice
1. Apăsaţi agenda telefonică pe

ecranul telefonului.
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2. Apăsaţi o pe ecranul agendei
telefonice.

3. Folosiţi tastatura pentru a
introduce numele pe care doriţi să
îl căutaţi. Pentru detalii, consultaţi
„Căutarea numelui” 3 50.

4. Selectaţi intrarea din agenda
telefonică pe care doriţi să o
apelaţi.

5. Apăsaţi numărul pe care doriţi să
îl apelaţi.

Notă
Când dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth şi sistemul Infotainment
sunt asociate cu succes, agenda
telefonică se descarcă automat. Dar
agenda telefonică nu poate fi
descărcată automat, în funcţie de

tipul de telefon. În acest caz,
continuaţi cu descărcarea agendei
telefonice din telefonul
dumneavoastră.

Căutarea numelui
De ex. dacă utilizatorul caută numele
„Alex”:
1. Apăsaţi abc pentru a selecta

primul caracter.
Numele care includ caracterele
„a”, „b” sau „c” sunt afişate pe
ecranul agendei telefonice.

2. Apăsaţi jkl pentru selectarea celui
de-al doilea caracter.
Numele care includ caracterele
„j”, „k” sau „l” sunt afişate pe
ecranul agendei telefonice.

3. Apăsaţi def pentru selectarea
celui de-al treilea caracter.
Numele care includ caracterele
„d”, „e” sau „f” sunt afişate pe
ecranul agendei telefonice.

4. Apăsaţi wxyz pentru selectarea
celui de-al patrulea caracter.



54 Telefonul

Numele care includ caracterele
„w”, „x”, „y” sau „z” sunt afişate pe
ecranul agendei telefonice.

5. Pe măsură ce sunt introduse mai
multe litere ale numelui, lista
numelor posibile se scurtează.

Efectuarea unui apel cu ajutorul
istoricului apelurilor
1. Apăsaţi istoricul apelurilor pe

ecranul telefonului.
2. Apăsaţi a, b sau c.

(Apel efectuat)

(Apel ratat)

(Apel recepţionat)
3. Selectaţi intrarea din agenda

telefonică pe care doriţi să o
apelaţi.

Efectuarea unui apel cu ajutorul
numerelor de formare rapidă
Menţineţi apăsat numărul de formare
rapidă cu ajutorul tastaturii de pe
ecranul telefonului.
Pentru apelurile cu formare rapidă se
pot folosi numai numerele de formare
rapidă deja stocate în telefonul mobil.
Sunt acceptate numere de formare
rapidă de până la 2 cifre.
Pentru numerele de formare rapidă
cu 2 cifre, menţineţi apăsată cea de-
a doua cifră pentru efectuarea unui
apel la numărul cu formare rapidă.
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Informaţii generale
Sistemul Infotainment furnizează
divertisment şi informaţii în
autoturism, utilizând tehnologia cea
mai recentă.
Aparatul de radio poate fi utilizat facil
prin înregistrarea a până la 36 de
posturi de radio FM, AM şi DAB
(Emisie audio digitală) cu ajutorul
butonului PRESETARE [1~6] pe
fiecare şase pagini. DAB este
disponibil numai pentru modelul tip
1/2-A.
CD-playerul poate reda discuri CD
audio şi MP3 (WMA), iar USB
playerul poate reda de pe
dispozitivele de stocare USB sau
iPod conectate.
Funcţia de conectare a telefonului
prin Bluetooth permite utilizarea
telefonului în modul hands-free fără
fir, dar şi redarea muzicii de pe
telefon. Funcţia conectare telefon
Bluetooth este disponibilă numai
pentru modelul tip 1/2-A.

Conectaţi un dispozitiv de redare
portabil la intrarea externă şi bucuraţi-
vă de sunetul oferit de sistemul
Infotainment.
Procesorul digital de sunet vă oferă
un număr de moduri de presetare a
egalizatorului, pentru optimizarea
sunetului.
Sistemul poate fi configurat foarte
uşor, graţie dispozitivului de reglare
atent conceput, afişajului inteligent şi
regulatorului multifuncţional pentru
meniuri.
■ Secţiunea „Introducere” furnizează

o prezentare generală a funcţiilor
sistemului Infotainment şi a tuturor
dispozitivelor de reglare.

■ Secţiunea „Funcţionarea” explică
comenzile de bază pentru sistemul
Infotainment.
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Afişarea ecranelor Afişajul ecranelor poate diferi de
afişajul din manual, deoarece
majoritatea afişajelor diferă în funcţie
de configurarea dispozitivului şi de
specificaţiile autovehiculului.

Funcţia antifurt
Sistemul Infotainment are instalat un
sistem electronic de securitate care
previne tentativele de furt.
Sistemul Infotainment funcţionează
numai pe autovehiculul pe care a fost
montat prima dată şi nu poate fi
utilizat de persoanele care l-au furat.
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Prezentarea generală a elementelor de comandă
Tipul 1
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Tipul 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Tipul 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Afişaj

Afişajul pentru starea şi
informaţiile despre redare/
recepţie/meniu.

2. Butonul POWER/VOLUME cu
buton de comandă
◆ Porniţi/opriţi aparatul prin

apăsarea acestui buton.
◆ Rotiţi butonul de control pentru

a regla volumul sonor.
3. Butoanele PRESET [1 ~ 6 ]

◆ Ţineţi apăsat oricare dintre
aceste butoane pentru a
adăuga postul de radio curent la
pagina curentă de preferinţe.

◆ Apăsaţi unul dintre aceste
butoane pentru a selecta
canalul asociat acelui buton.

4. Butonul EJECT
Apăsaţi acest buton pentru a
scoate discul.

5. Fanta pentru discuri
Discurile se introduc în şi se scot
din această fantă.

6. Butonul FAVOURITE [FAV1-2-3]
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta pagina canalelor preferate
salvate.

7. Butonul INFORMATION [INFO]
◆ Apăsaţi acest buton pentru a

vizualiza informaţiile despre
fişier atunci când utilizaţi
modurile de redare CD/MP3/
USB/iPod.

◆ Vizualizaţi informaţiile despre
postul de radio şi despre
melodia redată în mod curent
atunci când utilizaţi funcţia
radio.

8. Butoanele dSEEKc
◆ Apăsaţi aceste butoane în timp

ce utilizaţi radio sau DAB pentru
a căuta automat posturile de
radio cu o recepţie bună. Puteţi

seta manual frecvenţa de
emisie prin ţinerea apăsată a
acestor butoane.

◆ Apăsaţi aceste butoane în timp
ce utilizaţi modurile de redare
CD/MP3/USB/iPod pentru a
reda imediat piesa anterioară
sau piesa următoare.
Puteţi ţine apăsate aceste
butoane pentru a derula rapid
înapoi/înainte prin melodiile
redate în mod curent.

9. Butonul CD/AUX
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta funcţia audio CD/MP3/
AUX sau USB/iPod/Bluetooth.

10. Butonul RADIO BAND
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta radio FM/AM sau DAB.

11. Butonul TP
În timpul utilizării funcţiei RDS FM,
activaţi sau dezactivaţi funcţia TP
(program de trafic).

12. Butonul CONFIG
Apăsaţi acest buton pentru a
accesarea meniului Setări.



62 Introducere

13. Butonul TONE
Apăsaţi acest buton pentru a
regla/selecta modul de
configurare a sunetului.

14. Butonul MENU-TUNE cu butonul
de control
◆ Apăsaţi acest buton pentru a

afişa meniul curent utilizat sau
pentru a selecta/modifica
conţinutul şi valorile de
configurare.

◆ Rotiţi butonul de control pentru
a vă deplasa/modifica
conţinutul sau valorile de
configurare.

15. Mufa AUX
Conectaţi la această mufă un
dispozitiv extern cu ieşire de
sunet.

16. Butonul PBACK
◆ Anulează introducerea

conţinutului sau revine la
meniul anterior.

17. Butonul PHONE/MUTE
◆ Apăsaţi acest buton pentru a

activa modul telefon prin
Bluetooth (numai pentru
modelul de tip 1-A) sau pentru a
activa sau dezactiva funcţia de
volum sonor dezactivat (numai
pentru modelul de tip 1-B).

◆ Ţineţi apăsat butonul pentru a
activa sau dezactiva funcţia
volum sonor dezactivat (numai
pentru modelul de tip 1-A).
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Tipul 2



64 Introducere

Tipul 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Tipul 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Afişaj

Afişajul pentru starea şi
informaţiile despre redare/
recepţie/meniu.

2. Butonul POWER/VOLUME cu
buton de comandă
◆ Porniţi/opriţi aparatul prin

apăsarea acestui buton.
◆ Rotiţi butonul de control pentru

a regla volumul sonor.
3. Butoanele PRESET [1 ~ 6 ]

◆ Ţineţi apăsat oricare dintre
aceste butoane pentru a
adăuga postul de radio curent la
pagina curentă de preferinţe.

◆ Apăsaţi unul dintre aceste
butoane pentru a selecta
canalul asociat acelui buton.

4. Butonul EJECT
Apăsaţi acest buton pentru a
scoate discul.

5. Fanta pentru discuri
Discurile se introduc în şi se scot
din această fantă.

6. Butonul FAVOURITE [FAV1-2-3]
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta pagina canalelor preferate
salvate.

7. Butonul INFORMATION [INFO]
◆ Apăsaţi acest buton pentru a

vizualiza informaţiile despre
fişier atunci când utilizaţi
modurile de redare CD/MP3/
USB/iPod.

◆ Vizualizaţi informaţiile despre
postul de radio şi despre
melodia redată în mod curent
atunci când utilizaţi funcţia
radio.

8. Butoanele dSEEKc
◆ Apăsaţi aceste butoane în timp

ce utilizaţi radio pentru a căuta
automat posturile de radio cu o
recepţie bună. Puteţi seta

manual frecvenţa de emisie prin
ţinerea apăsată a acestor
butoane.

◆ Apăsaţi aceste butoane în timp
ce utilizaţi modurile de redare
CD/MP3/USB/iPod pentru a
reda imediat piesa anterioară
sau piesa următoare.
Puteţi ţine apăsate aceste
butoane pentru a derula rapid
înapoi/înainte prin melodiile
redate în mod curent.

9. Butonul CD/AUX
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta funcţia audio CD/MP3/
AUX sau USB/iPod/Bluetooth.

10. Butonul RADIO BAND
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta posturile de radio FM sau
AM.

11. Butonul TP
În timpul utilizării funcţiei RDS FM,
activaţi sau dezactivaţi funcţia TP
(program de trafic).
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12. Butonul CONFIG
Apăsaţi acest buton pentru a
accesarea meniului Setări.

13. Butonul TONE
Apăsaţi acest buton pentru a
regla/selecta modul de
configurare a sunetului.

14. Butonul MENU-TUNE cu butonul
de control
◆ Apăsaţi acest buton pentru a

afişa meniul curent utilizat sau
pentru a selecta/modifica
conţinutul şi valorile de
configurare.

◆ Rotiţi butonul de control pentru
a vă deplasa/modifica
conţinutul sau valorile de
configurare.

15. Mufa AUX
Conectaţi la această mufă un
dispozitiv extern cu ieşire de
sunet.

16. Butonul PBACK
◆ Anulează introducerea

conţinutului sau revine la
meniul anterior.

17. Butonul PHONE/MUTE
◆ Apăsaţi acest buton pentru a

activa modul telefon prin
Bluetooth (numai pentru
modelul de tip 2-A) sau pentru a
activa sau dezactiva funcţia de
volum sonor dezactivat (numai
pentru modelul de tip 2-B).

◆ Ţineţi apăsat butonul pentru a
activa sau dezactiva funcţia
volum sonor dezactivat (numai
pentru modelul de tip 2-A).

Comenzile audio de pe volan

Comenzile audio de pe volan tipul 1:
opţiune

1. Butonul Mute/Hang up
Apăsaţi acest buton în orice mod
de redare muzicală pentru a
activa sau dezactiva funcţia
volum sonor dezactivat. În modul
cuplat, puteţi apăsa acest buton
pentru a respinge apelurile sau a
finaliza un apel.



66 Introducere

2. Butonul Call
◆ Apăsaţi butonul pentru a

recepţiona un apel sau pentru a
accesa modul de selecţie de
reapelare.

◆ Ţineţi apăsat acest buton
pentru a accesa jurnalul
apelurilor efectuate sau pentru
a comuta din modul hands-free
în modul apel privat în timpul
unui apel.

3. Butonul/butonul de control
Source [dSRCc]
◆ Apăsaţi butonul pentru a

selecta un mod de redare
sonoră.

◆ Rotiţi butonul de control pentru
a modifica posturile de radio
asociate sau muzica care este
redată în mod curent.

4. Butoanele Volume [+ -]
◆ Apăsaţi butonul + pentru a mări

volumul sonor.
◆ Apăsaţi butonul - pentru a

reduce volumul sonor.

Comenzile audio de pe volan tipul 2:
opţiune

1. Butonul Mute/Hang up
Apăsaţi acest buton pentru a
activa şi dezactiva funcţia volum
sonor dezactivat.

2. Nedisponibil
3. Butonul/butonul de control

Source [dSRCc]

◆ Apăsaţi butonul pentru a
selecta un mod de redare
sonoră.

◆ Rotiţi butonul de control pentru
a modifica posturile de radio
asociate sau muzica care este
redată în mod curent.

4. Butoanele Volume [+ -]
◆ Apăsaţi butonul + pentru a mări

volumul sonor.
◆ Apăsaţi butonul - pentru a

reduce volumul sonor.

Funcţionarea
Butoanele şi dispozitivele de
control
Sistemul Infotainment poate fi operat
cu ajutorul butoanelor funcţionale, al
butonului de control multifuncţional şi
al meniului indicat pe ecranul afişat.
Butoanele şi dispozitivele de control
folosite în sistem sunt următoarele.
■ Butoanele şi butonul de comandă

ale sistemului Infotainment
■ Butoanele telecomenzii de pe volan
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Pornirea/oprirea sistemului

Apăsaţi butonul POWER/VOLUME
pentru a porni sistemul.
La pornirea sistemului, va fi redat
postul de radio emitent sau piesa
selectată anterior. (Redarea va fi
diferită în cazul redării audio
Bluetooth, în funcţie de dispozitiv.)
Apăsaţi butonul POWER/VOLUME
pentru a opri sistemul.

Oprirea automată
Atunci când contactul (cheia din
contact) este în poziţia OFF, pornirea
sistemului Infotainment de la butonul
POWER/VOLUME va opri automat
sistemul după zece minute de la
ultima operaţiune a utilizatorului.

Controlul volumului sonor

Rotiţi butonul de control POWER/
VOLUME pentru a regla volumul
sonor.

■ Pentru reglarea volumului, apăsaţi
butoanele VOLUME [+/-] de la
telecomanda de pe volan.

■ Va fi afişat nivelul curent al
volumului sonor.

■ La pornirea sistemului
Infotainment, nivelul volumului va fi
cel selectat anterior (atunci când
este mai redus decât nivelul maxim
al volumului sonor la pornire).

Controlul automat al volumului
sonor
După iniţializarea funcţiei de
compensare a volumului sonor în
funcţie de viteză, volumul va fi
controlat automat în funcţie de viteza
autovehiculului pentru a compensa
zgomotul provenit de la motor şi de la
roţi. (Consultaţi Setări → Setări radio
→ Volum automat).

Volumul limitat la temperatura
ridicată
Dacă temperatura interioară a
radioului este foarte ridicată, sistemul
Infotainment va limita volumul sonor
maxim controlabil.
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Dacă este necesar, volumul va fi
redus automat.

Setări pentru tonalitate
Pentru Setările pentru tonalitate,
caracteristicile sonore pot fi
configurate în mod diferit, depinzând
de sursa radio FM/AM/DAB şi de
funcţiile fiecărui player audio.

Apăsaţi butonul TONE atunci când
utilizaţi modul relevant de
funcţionare.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta modul dorit de
setare a tonalităţii şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta valoarea
dorită pentru setarea tonalităţii şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Opţiunea selectată în mod curent
poate fi iniţializată prin apăsarea
lungă a butonului MENU-TUNE în
modul de configurare a tonalităţii;
toate opţiunile modului de configurare
a tonalităţii pot fi iniţializate prin
apăsarea lungă a butonului TONE.

Setări pentru tonalitate
■ Bas: Reglează nivelul basului între

-12 şi +12.
■ Medii: Reglează nivelul mediilor

între -12 şi +12.
■ Înalte: Reglează nivelul înaltelor

între -12 şi +12.
■ Distribuţie volum faţă - spate:

Reglează balansul difuzoarelor
faţă/spate de la 15 în faţă până la
15 în spate la un autovehicul cu un
model de sistem cu 6 difuzoare.

■ Balans: Reglează balansul
difuzoarelor stânga/dreapta de la
15 în faţă până la 15 în spate.

■ EQ (Egalizator): Selectează sau
opreşte stilul sonor (OFF ↔ Pop ↔
Rock ↔ Clasic ↔ Vocal ↔ Country).
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Selectarea funcţiei

Radio FM/AM sau DAB

Apăsaţi butonul RADIO BAND pentru
a selecta radio FM/AM sau DAB.
Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru
a deschide meniul FM,AM sau DAB
care include opţiunile de selectare a
posturilor de radio emitente.

Redarea audio CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth sau intrarea sonoră
exterioară (AUX)

Apăsaţi în mod repetat butonul CD/
AUX pentru a derula prin funcţiile
playerului audio, funcţia AUX pentru
discurile CDMP3 sau playerul audio
conectat prin USB, iPod sau
Bluetooth. (MP3/CD → USB → iPod →
BT Audio → AUX → CD/MP3 →....)
De la butonul de control al
telecomenzii, apăsaţi Source
[dSRCc] pentru a selecta modul dorit.

Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru
a deschide meniul cu opţiunile
funcţiei relevante sau meniul
dispozitivului relevant (cu excepţia
audio Bluetooth).
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Funcţia hands-free prin Bluetooth a
telefonului

Apăsaţi butonul PHONE/MUTE
pentru a selecta funcţia de hands-free
prin Bluetooth a telefonului (numai
pentru modelele de tip 1/2-A).

Apăsaţi butonul PHONE/MUTE
pentru a deschide meniul Bluetooth
cu opţiunile pentru funcţia relevantă.

Personalizarea
Butoanele principale/butonul de
control
Butoanele şi butonul de control
folosite la Setări sunt următoarele.
(12) Butonul CONFIG
Apăsaţi acest buton pentru a
accesarea meniului Setări.

(14) Butonul MENU-TUNE cu control
■ Rotiţi butonul de control pentru a vă

deplasa prin meniu sau la opţiunea
de configurare.

■ Apăsaţi butonul pentru a selecta/
introduce ecranul detaliat cu
comenzi din meniul curent sau
opţiunea de configurare.

(16) Butonul P BACK
Anulează introducerea articolului sau
revine la ecranul/meniul anterior.

Modalitatea de utilizare a
meniului Configurare pentru
personalizare
■ Meniurile de configurare şi funcţiile

pot diferi în funcţie de modelul
autoturismului.

■ Referinţă: Tabel cu informaţii
pentru meniul Setări de mai jos.
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[Exemplu] Setări → Ora şi data →
Setare dată: 23 ian. 2012

Apăsaţi butonul CONFIG pentru
meniul setări.
După consultarea tabelului de
informaţii pentru meniul Setări de mai
jos, rotiţi butonul MENU-TUNE pentru
a sări la meniul setări dorit şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.

■ Prezintă lista detaliată pentru
meniul relevant de setări sau
pentru starea de funcţionare.

■ Dacă există o altă listă detaliată din
lista detaliată relevantă, puteţi
repeta această acţiune.

Rotiţi butonul MENU-TUNE pentru a
ajunge la valoarea de configurare sau
la starea de funcţionare dorită şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
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■ Dacă lista detaliată relevantă este
alcătuită din mai multe opţiuni,
repetaţi această acţiune.

■ Modificaţi/introduceţi valoarea de
configurare, iar starea de
funcţionare se va modifica.

Tabelul de informaţii pentru Setări
[Limbi]

Selectaţi limba dorită.

[Ora şi data]

Setare oră: Modificaţi manual orele şi
minutele orei curente.
■ Setare dată: Modificaţi manual

anul/luna/data curent(ă).
■ Setare format oră: Selectaţi

afişarea orei în formatul de 12 h sau
24 h.

■ Setare format dată: Modificaţi
formatul de afişare a datei.
AAAA.LL.ZZ: 2012 ian. 23
ZZ/LL/AAAA: 23 ian. 2012
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LL/ZZ/AAAA: ian. 23, 2012
■ Sincronizare ceas prin RDS:

Selectaţi Activat sau Dezactivat
[Setări radio]

■ Controlul automat al volumului
sonor: Modificaţi la Dezactivat/
Scăzut/Mediu/Ridicat.

■ Volum maxim la pornire:
Modificaţi limita maximă a
volumului la pornire.

■ Posturi de radio preferate:
Modificaţi manual numerele paginii
de posturi de radio favorite.

■ Posturi AS: Configuraţi funcţia
Memorare automată posturi pentru
fiecare aparat de radio.

■ Opţiuni RDS: Modificaţi opţiunile
RDS.
- RDS: Activat/Dezactivat (activaţi
sau dezactivaţi funcţia RDS).
- Program regional: - Activat/
Dezactivat (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Regional).
- Îngheţare derulare text: Activat/
Dezactivat (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Îngheţare derulare text).
- Volum TA: Modifică volumul sonor
al TA.

■ Setări DAB: Configuraţi Setările
DAB.
- Legătură asamblare automată:
Activat/Dezactivat (activaţi sau
dezactivaţi funcţia Legătură
asamblare automată).
- Legătură automată DAB-FM:
Activat/Dezactivat (activaţi sau
dezactivaţi funcţia Legătură
asamblare automată).

- Adaptare audio dinamică: Activat/
Dezactivat (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Adaptare audio dinamică).
- Selectare bandă: Configuraţi
Ambele, Bandă L sau Bandă III.

[Setări Bluetooth]

Bluetooth: Accesaţi setări Bluetooth.
■ Activarea: Selectaţi Activat sau

Dezactivat.
■ Listă dispozitive: Selectaţi

dispozitivul dorit şi selectaţi/
conectaţi/separaţi sau ştergeţi.
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■ Sincronizare dispozitiv: Încercaţi să
sincronizaţi un nou dispozitiv
Bluetooth.

■ Modificare cod Bluetooth:
Modificaţi/setaţi manual codul
Bluetooth.

■ Restaurare setări originale:
Restauraţi valorile iniţiale de
configurare înapoi la setările
implicite.



Aparatul radio 75

Aparatul radio

Utilizarea ...................................... 75
Sistemul de date radio (RDS) ...... 82
Antena fixă ................................... 86

Utilizarea
Înainte de folosirea aparatului
de radio FM, AM sau DAB

Butoanele principale/butonul de
control
(10) Butonul RADIO BAND
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
radio FM, AM sau DAB.
(14) Butonul MENU-TUNE cu control
■ Rotiţi acest buton de control pentru

a găsi manual o frecvenţă de
emisie.

■ Apăsaţi acest buton de control
pentru a accesa ecranul meniului
din modul curent.

(16) Butonul P BACK
Anulează introducerea articolului sau
revine la ecranul/meniul anterior.

(8) Butoanele dSEEKc
■ Apăsaţi acest buton pentru a căuta

automat posturile de radio sau DAB
disponibile.

■ Ţineţi apăsat acest buton pentru a
schimba frecvenţa radio sau DAB
după dorinţă, apoi eliberaţi butonul
pentru a se opri la frecvenţa
curentă.

(6) Butonul FAVOURITE [FAV1-2-3]
Apăsaţi acest buton pentru a vă
deplasa prin paginile de posturi de
radio sau DAB memorate.
(3) Butoane PRESETARE [1 ~ 6]
■ Ţineţi apăsat unul dintre butoanele

PRESET pentru a salva postul de
radio curent pentru acel buton.

■ Apăsaţi acest buton pentru a
selecta postul de radio salvat
pentru acel buton PRESET.

(11) Butonul TP
În timpul utilizării funcţiei RDS FM,
activaţi sau dezactivaţi funcţia TP
(program de trafic).
(7) Butonul INFORMATION [INFO]
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Vizualizaţi informaţiile pentru
posturile radio sau DAB emise.

Ascultarea unui post de radio
sau DAB

Selectarea modului radio sau DAB

Apăsaţi de mai multe ori butonul
RADIO BAND pentru a selecta banda
FM, AM sau DAB.
Va fi recepţionat postul de radio
emitent selectat anterior.

Căutarea automată a unui post radio

Apăsaţi butoanele dSEEKc pentru a
căuta automat posturi de radio
disponibile cu o recepţie bună.

Căutarea automată a componentei
service DAB

Apăsaţi butoanele dSEEKc pentru
căutarea automată a componentei
service DAB disponibile în ansamblul
curent.
Pentru salt la ansamblul anterior/
următor, apăsaţi butoanele
dSEEKc.
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Căutarea unui post radio

Ţineţi apăsate butoanele dSEEKc
pentru a schimba rapid frecvenţa şi
apoi eliberaţi butonul la frecvenţa
dorită.

Căutarea unui ansamblu DAB

Menţineţi apăsate butoanele
dSEEKc pentru căutarea automată
a componentei serviciului DAB
disponibil cu recepţie bună.

Legarea serviciului DAB

(DAB-DAB activat/DAB-FM
dezactivat)
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(DAB-DAB dezactivat/DAB-FM
activat)

(DAB-DAB activat/DAB-FM activat)
Când configuraţi Legarea automată
DAB-FM ca activată, dacă semnalul
serviciului DAB este slab, sistemul
Infotainment primeşte automat
componenta serviciului legat
(consultaţi Setări → Setări radio →
Setări DAB → Legare automată DAB-
FM).

Reglarea manuală a unui post radio

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a găsi manual frecvenţa
de emisie dorită.

Reglarea manuală a unui post DAB

Din modul DAB, apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a accesa meniul
DAB.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Reglare
manuală DAB şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a găsi manual frecvenţa
de emisie dorită şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.
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Folosirea listei posturilor DAB

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a afişa Lista posturilor
DAB.
■ Se vor afişa informaţiile privind

Lista posturilor DAB.
■ Dacă Lista posturilor DAB este

goală, se începe automat
actualizarea Listei posturilor DAB.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta lista dorită şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a recepţiona canalul emitent
relevant.

Afişarea informaţiilor DAB

Apăsaţi de mai multe ori butonul
INFORMAŢII [INFO] pentru a selecta
modul de afişare dorit al informaţiilor
posturilor DAB.
Se vor afişa informaţiile privind postul
de radio 1 de pe pagina de posturi de
radio FAV (preferate) prestabilite
selectate.

Utilizarea butoanelor PRESET

Salvarea unui buton PRESET

Apăsaţi butonul FAVOURITE
[FAV1-2-3] pentru a selecta pagina
dorită cu preferinţele salvate.
Ţineţi apăsat unul dintre butoanele
PRESETARE [1 ~ 6] pentru a salva
postul de radio sau DAB curent
pentru acel buton al paginii selectate
de preferinţe.
■ Pot fi salvate până la 3 pagini de

preferinţe, iar fiecare pagină poate
stoca până la şase posturi de radio
sau DAB.
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■ Numărul de pagini de Preferinţe
poate fi configurat din Configurare
sistem → Setări radio → Preferinţe
radio (numărul maxim de pagini de
preferinţe).

■ Dacă un nou post de radio este
salvat pentru un buton PRESET [1
~ 6] înregistrat anterior, conţinutul
său anterior va fi şters şi înlocuit cu
noul post de radio sau DAB salvat.

Ascultarea directă a unui buton
PRESET

Apăsaţi de mai multe ori butonul
FAVOURITE [FAV1-2-3] pentru
selectarea paginii posturilor de radio
prestabilite FAV (preferate).
Se vor afişa informaţiile privind postul
de radio 1 de pe pagina de posturi
FAV (preferate) prestabilite selectate.
Apăsaţi butonul PRESET [1 ~ 6]
pentru a asculta direct postul de
radio/DAB salvat pe acel buton.

Folosirea meniului radio sau
DAB

Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru
afişarea meniului radio sau a meniului
DAB.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a vă deplasa la
opţiunea dorită din meniu şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru
a selecta opţiunea relevantă sau
pentru a afişa meniul detaliat al acelei
opţiuni.

Meniu FM/AM/DAB → Listă preferate
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Din opţiunea din meniul FM/AM/
DAB, rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta lista de
preferinţe şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
Se vor afişa informaţiile privind lista
de preferinţe.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta lista de
preferinţe dorită şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE pentru a
recepţiona canalul emitent relevant.

Meniu FM/AM → Listă de posturi de
radio FM/AM

Din meniul FM/AM, rotiţi butonul de
control MENU-TUNE pentru a selecta
la lista cu posturile de radio FM/AM şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Vor fi afişate informaţiile referitoare la
Lista posturilor FM/Lista posturilor
AM.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta lista dorită şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a recepţiona canalul emitent
relevant.

Meniu FM/DAB → Lista categoriilor
FM/DAB

Din meniul FM/DAB, rotiţi butonul de
control MENU-TUNE pentru a trece la
lista categoriilor FM/DAB şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Se va afişa Lista categoriilor FM/Lista
categoriilor DAB.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta lista dorită şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a recepţiona frecvenţa
emitentă relevantă.

Meniu DAB → Anunţuri DAB
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Din meniul FM, rotiţi butonul de
control MENU-TUNE pentru a vă
deplasa la anunţurile DAB şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Se vor afişa Anunţurile DAB.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta listele dorite şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a recepţiona frecvenţa
emitentă relevantă.

Meniu FM/AM/DAB → Actualizarea
listei posturilor FM/AM/DAB

Din meniul FM/meniul AM/meniul
DAB, rotiţi butonul de control MENU-
TUNE şi treceţi la Actualizarea listei

posturilor FM/Actualizarea listei
posturilor AM/Actualizarea listei
posturilor DAB şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
■ Va începe actualizarea listei

posturilor FM/listei posturilor AM/
listei posturilor DAB.

■ În timpul actualizării listei posturilor
FM/listei posturilor AM/listei
posturilor DAB, apăsaţi butonul
MENU-TUNE sau butonul P
BACK pentru a împiedica salvarea
modificărilor.

Sistemul de date radio
(RDS)
■ Sistemul de date radio (RDS) este

un serviciu oferit de posturile de
radio FM, care facilitează găsirea
posturilor de radio cu o recepţie
impecabilă.

■ Posturile de radio RDS sunt
indicate după denumirea
programului, cu frecvenţa de
emisie.

Vizualizarea informaţiilor de
emisie RDS
În timpul recepţionării emisiei RDS,
apăsaţi butonul INFORMATION
[INFO] pentru a verifica informaţiile
privind emisia RDS recepţionată.
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Configurarea RDS

Apăsaţi butonul CONFIG pentru a
afişarea meniului Setări.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a merge la Setări radio
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Opţiuni RDS
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Activarea şi dezactivarea
modului RDS
Activează sau dezactivează opţiunea
RDS.

Activarea RDS are următoarele
avantaje:
■ Pe afişaj apare numele programului

postului setat în locul frecvenţei
acestuia.

■ Sistemul Infotainment comută
întotdeauna pe frecvenţele de
emisie cu cea mai bună recepţie
pentru postul setat, cu ajutorul AF
(frecvenţei alternative).

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonul
de control MENU-TUNE pentru a
merge la RDS: Off (Dezactivat) şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a activa funcţia RDS.

Activarea şi dezactivarea
modului regionalizare
Funcţia RDS trebuie să fie activată
pentru regionalizare.
Unele posturi de radio RDS difuzează
la anumite intervale orare programe
regionale diferite pe frecvenţe diferite.
Activează sau dezactivează opţiunea
Program regional (REG).
Sunt selectate numai frecvenţele
alternative (AF) ale aceloraşi
programe regionale.
Dacă regionalizarea este
dezactivată, frecvenţele alternative
ale posturilor de radio sunt selectate
fără legătură cu programele
regionale.
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Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonul
de control MENU-TUNE pentru a
merge la Regional: Off (Dezactivat) şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a activa funcţia Regional.

Activarea sau dezactivarea
îngheţării derulării textului
Activarea sau dezactivarea funcţiei
de îngheţare a derulării textului
(pentru afişarea informaţiilor
serviciului de programe):

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonul
de control MENU-TUNE pentru a
merge la Îngheţarea derulării textului:
Off (Dezactivat) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE pentru a activa
funcţia de Îngheţare a derulării
textului.

Volumul sonor al anunţurilor
despre trafic (TA)
Volumul sonor minim al anunţurilor
despre trafic (TA) poate fi presetat.
Volumul sonor minim al anunţurilor
despre trafic poate fi mărit sau redus
comparativ cu volumul sonor al redării
audio normale.

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonul
MENU-TUNE pentru a ajunge la
Volum TA şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
Rotiţi butonul MENU-TUNE pentru a
regla nivelul volumului sonor al
anunţurilor despre trafic (TA) şi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Serviciul radio de trafic
TP = Programul de trafic
Staţiile de servicii radio pentru trafic
sunt staţii RDS care transmit ştiri din
trafic.
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Activaţi şi dezactivaţi funcţia de
aşteptare a anunţurilor despre trafic a
sistemului Infotainment:

Fără a vă afla în modul telefon,
apăsaţi butonul TP pentru activarea
sau dezactivarea funcţiei de servicii
radio pentru trafic.
■ Dacă serviciul radio de trafic este

activat, se afişează [ ] în meniul
principal radio.

■ Dacă postul de radio recepţionat
curent nu este un post de radio cu
servicii radio de trafic, atunci este
iniţiată automat o căutare a
următorului post de radio cu servicii
radio de trafic.

■ După găsirea unui post de radio cu
servicii radio de trafic, se afişează
[TP] în meniul principal radio.

■ Dacă serviciul radio de trafic este
activat, redarea de fişiere de
muzică de pe CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth sau AUX este întreruptă
pe durata anunţului despre trafic.

Blocarea anunţurilor despre
trafic
Blocaţi anunţurile despre trafic, de
exemplu, în cursul redării de pe CD/
MP3 sau al recepţiei radio:

În afara modului Telefon, apăsaţi
butonul TP.
Porniţi serviciul radio pentru trafic şi
opriţi complet volumul sonor al
sistemului Infotainment.
Anunţul despre trafic va fi oprit, dar
serviciul radio pentru trafic va rămâne
activ.
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Blocarea anunţurilor despre
trafic curente
Blocaţi un anunţ despre trafic curent,
de ex., în timpul recepţiei radio TA:

În afara modului Telefon, apăsaţi
butonul TP.

Antena fixă

Pentru demontarea antenei de
acoperiş, rotiţi-o în sens invers orar.
Pentru montarea antenei de acoperiş,
rotiţi-o în sens orar.

Atenţie

Asiguraţi-vă că aţi scos antena
înainte de a intra cu autovehiculul
într-un spaţiu cu plafon jos, altfel
aceasta se poate deteriora.

Intrarea într-o spălătorie auto
automată cu antena montată
poate cauza deteriorarea antenei
sau a acoperişului autovehiculului.
Verificaţi ca antena să fie
demontată înainte de a intra într-o
spălătorie auto automată.

Montaţi antena strânsă bine şi reglată
în poziţia ridicată pentru a asigura o
recepţie radio corespunzătoare.
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Sistemele audio

Dispozitivul de redare CD ............ 87
Dispozitivele auxiliare .................. 96

Dispozitivul de redare CD
CD/MP3-playerul al acestui sistem
poate reda discuri CD audio şi discuri
MP3 (WMA).

Înainte de utilizarea
dispozitivului de redare CD

Informaţii importante despre CD-urile
audio şi discurile MP3/WMA

Atenţie

În niciun caz nu introduceţi niciun
DVD, minidisk cu diametrul de 8
cm sau disc cu suprafeţe
anormale în acest player CD/MP3
(WMA).
Nu lipiţi autocolante pe suprafaţa
discului. Astfel de discuri se pot
bloca în CD-player şi pot deteriora
dispozitivul de redare. În acest
caz, dispozitivul va trebui înlocuit,
iar costurile vor fi ridicate.

■ Un disc CD audio cu funcţia anti-
piraterie care nu este compatibil cu
standardul CD-urilor audio poate să
nu funcţioneze corect sau să nu
funcţioneze deloc.

■ Discurile CD-R şi CD-RW care sunt
înregistrate manual sunt mai uşor
de manipulat cu superficialitate
decât discurile originale CD.
Discurile CD-R şi CD-RW
înregistrate manual trebuie
manipulate cu grijă. Consultaţi
secţiunile următoare.

■ Discurile CD-R şi CD-RW
înregistrate manual pot să nu fie
redare corect sau să nu fie redate
deloc. În astfel de cazuri, nu este o
problemă cu dispozitivul.

■ Atunci când schimbaţi discurile,
aveţi grijă să nu vă lăsaţi
amprentele pe partea de redare.

■ După eliminarea discului din CD/
MP3-player, puneţi imediat discul
într-un plic pentru discuri pentru a
preveni deteriorarea sau prăfuirea
acestuia.
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■ Dacă discul se murdăreşte cu praf
sau lichid, poate provoca probleme
prin contaminarea lentilelor CD/
MP3-playerului din interiorul
dispozitivului.

■ Protejaţi discul de căldură şi de
expunerea la razele solare.

Tipuri de discuri utilizabile
■ Acest produs poate să redea

discuri CD audio/MP3 (WMA).
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM
■ Următoarele fişiere MP3 (WMA) nu

pot fi redate.
◆ Fişierele codate conform

standardelor MP3i (MP3
interactiv) sau MP3 PRO

◆ Fişierele MP3 (WMA) codate
nestandard

◆ Fişierele MP3 care nu sunt în
formatul MPEG1 de nivel 3

Atenţionări privind utilizarea discurilor
■ Nu utilizaţi niciunul dintre discurile

descrise mai jos. Utilizarea
excesivă a acestor discuri în player
pot determina probleme
◆ Discuri cu autocolante, etichete

sau cu celule de protecţie
aplicate

◆ Discuri cu etichete lipite
imprimate la o imprimantă cu
cerneală

◆ Discuri realizate prin supra-
inscripţionare, care conţin date
care depăşesc capacitatea
standard

◆ Discurile cu fisuri sau zgârieturi
sau îndoite nu vor fi redate corect

◆ Un disc de 8 cm sau un disc
necircular (pătratic, pentagonal,
oval)

■ Introduceţi numai discuri în fanta
pentru discuri pentru a nu provoca
probleme sau deteriorări.

■ Playerul de discuri poate să nu
funcţioneze corect dacă încălzirea
este pornită pe timp rece din cauza
condensului format în interiorul

dispozitivului. Dacă aceasta este o
problemă, lăsaţi aparatul nepornit
aproximativ o oră înainte de a-l
utiliza.

■ Redarea se poate opri din cauza
zdruncinăturilor autovehiculului în
timpul mersului pe drumuri
accidentate.

■ Nu scoateţi sau introduceţi discul
cu forţa, nici nu îl blocaţi cu mâna
atunci când este ejectat.

■ Introduceţi discul cu partea
imprimată îndreptată în sus. Dacă
este introdus cu faţa în jos, discul
nu va putea fi redat.

■ Nu atingeţi cu mâna faţa
înregistrată în timp ce manipulaţi
discul (faţa fără imprimări sau
decoraţiuni).



Sistemele audio 89

■ Puneţi discurile care nu sunt
utilizate în carcase şi păstraţi-le
într-un loc care nu este expus la
raze solare sau la temperaturi
ridicate.

■ Nu murdăriţi discurile cu substanţe
chimice. Curăţaţi discurile de praf
cu o cârpă moale, umedă, ştergând
din centru către margine.

Atenţionare privind utilizarea
discurilor CD-R/RW
■ Atunci când utilizaţi discuri CD-R/

CD-RW, puteţi utiliza numai discuri
care au fost „finalizate”.

■ Discurile care au fost create cu
ajutorul unui calculator pot să nu fie
redate conform configurării şi
mediului programului aplicaţiei.

■ Discurile CD-R/CD-RW, în special
cele la vrac, pot să nu funcţioneze
dacă sunt expuse direct la razele
soarelui sau la temperaturi ridicate
sau dacă sunt păstrate în
autovehicul pentru o perioadă
lungă de timp.

■ Titlul şi informaţiile test înregistrate
pe discurile CD-R/CD-RW pot să
nu fie afişate pe acest dispozitiv.

■ Discurile CD-RW pot avea intervale
mai lungi de încărcare decât
discurile CD sau CD-R.

■ Fişierele muzicale deteriorate pot
să nu fie redate sau să fie întrerupte
în timpul redării.

■ Unele discuri anti-piraterie pot să
nu fi redate.

■ Un disc MP3 (WMA) poate avea un
număr de 512 fişiere pentru fiecare
din cele 10 niveluri de foldere şi un
număr maxim de 999 fişiere care
pot fi redate.

■ Sistemul poate recunoaşte numai
discurile MP3 (WMA) realizat în
sistemul de fişiere ISO-9660 de
nivelul 1/2 sau Joliet. (Sistemul nu
suportă sistemul de fişiere UDF.)

■ Fişierele MP3/WMA nu sunt
compatibile cu transferul de date la
scrierea la pachet.

■ Discul pe care sunt scrise fişierele
MP3/WMA şi datele audio (CDDA)
pot să nu fie redate dacă este un
CD de tip CD-Extra sau mod mixt.

■ Numele fişierelor/folderelor care
pot fi utilizate în funcţie de tipul de
stocare al discului sunt
următoarele, inclusiv extensiile de
nume ale fişierelor cu patru cifre
(.mp3).
◆ ISO 9660 nivel 1: maxim 12

caractere
◆ ISO 9660 nivel 2: maxim 31

caractere
◆ Joliet: Maxim 64 de caractere

(1 octet)
◆ Nume lung de fişier Windows:

Maxim 28 de caractere (1 octet)

Atenţionare privind utilizarea
fişierelor muzicale MP3/WMA
■ Acest produs poate reda fişierele

MP3 (WMA) cu extensia numelui
de fişier: .mp3, .wma (cu litere mici)
or .MP3 şi .WMA (cu majuscule).

■ Fişierele MP3 care pot fi redate de
acest produs sunt următoarele:
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◆ Rată de biţi: 8kbps ~ 320kbps
◆ Frecvenţă de eşantionare: 48

kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pentru
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz, 16
kHz (pentru MPEG-2)

■ Deşi acest produs poate reda
fişierele cu o rată de biţi cuprinsă
între 8 kbps ~ 320 kbps, fişierele cu
o rată de biţi mai mare de 128 kbps
vor avea un sunet de calitate
ridicată.

■ Acest produs poate afişa
informaţiile din eticheta ID3
(versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 sau
2.4) a fişierelor MP3, precum
numele albumului şi interpretul.

■ Pentru a afişa informaţiile despre
album (titlul discului), piesă (titlul
piesei) şi interpret (interpretul
piesei), fişierul trebuie să fie
compatibil cu formatele etichetelor
ID3 V1 şi V2.

■ Acest produs poate reda fişiere
MP3 care utilizează VBR. La
redarea unui fişier MP3 de tip VBR,
timpul rămas afişat poate fi diferit
de timpul real.

Ordinea redării fişierelor muzicale Redarea CD/MP3

Butoanele principale/de control
(9) Butonul CD/AUX
Selectaţi CD/MP3-playerul.
(14) Butonul MENU-TUNE cu butonul
de control
■ Rotiţi butonul de control pentru a

derula la lista pieselor, meniul sau
opţiunea pentru informaţiile privind
piesa MP3 (WMA).

■ Apăsaţi butonul de control pentru a
afişa ecranul meniul aferent opţiunii
curente sau modului curent.

(8) Butoanele dSEEKc
■ Apăsaţi aceste butoane pentru a

reda piesa anterioară sau piesa
următoare.

■ Ţineţi apăsate aceste butoane
pentru a derula rapid înainte/înapoi
prin piesă şi eliberaţi butonul pentru
a relua redarea la viteza normală.

(4) Butonul EJECT
Ejectează discul.
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(7) Butonul INFORMATION [INFO]
Afişează informaţiile privind piesa în
curs de redare.

Introducerea şi redarea discului

Introduceţi discul care urmează a fi
redat cu suprafaţa imprimată în sus în
fanta pentru introducerea discului.

■ După finalizarea citirii informaţiilor
de pe disc, se va trece automat la
redarea pieselor începând de la
piesa 1.

■ Atunci când este introdus un disc
care nu poate fi citit, discul va fi
ejectat automat, se va afişa un
mesaj de eroare a discului, iar
sistemul va comuta la funcţia
utilizată anterior sau la radio.

Atunci când introduceţi un disc care
urmează să fie redat, apăsaţi în mod
repetat butonul CD/AUX pentru a
selecta redarea CD/MP3.
■ Dacă nu există niciun disc care să

fie redat, pe ecran se va afişa
mesajul Lipsă CD introdus, iar
funcţia nu va fi selectată.

■ Va fi redată automat piesa redată
anterior.
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Ejectarea discului

Pentru a ejecta discul, apăsaţi
butonul EJECT pentru a scoate
discul.
■ La ieşirea discului, aparatul va

comuta automat la funcţia utilizată
anterior sau la radio FM.

■ Discul va fi reintrodus automat
înapoi dacă acesta nu este scos
într-un anumit interval de timp.

Schimbarea piesei redate

Apăsaţi butoanele dSEEKc în modul
de redare pentru a reda piesa
anterioară sau piesa următoare.
Cu ajutorul butonului de control de pe
telecomanda de pe volan, piesele pot
fi uşor schimbate prin rotirea
butonului de control Source [dSRCc].

Sau, rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a derula prin lista de
piese şi apoi apăsaţi butonul MENU-
TUNE pentru a o schimba în acel
moment.
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Schimbarea poziţiei de redare

Ţineţi apăsate butoanele dSEEKc în
timpul modului de redare pentru a
derula rapid înainte/înapoi prin
melodie. Eliberaţi butonul pentru a
relua redarea melodiei la viteza
normală.
Volumul este uşor redus în timpul
derulării înainte/înapoi, iar timpul de
redare va fi afişat.

Vizualizarea informaţiilor despre
piesa redată

Apăsaţi butonul INFORMATION
[INFO] în modul de redare pentru a
afişa informaţiile despre piesa în curs
de redare.
Dacă nu sunt disponibile informaţii
despre piesa redată pe CD-urile
audio, sistemul va afişa Lipsă
informaţii.

În cazul pieselor MP3 (WMA), se pot
vizualiza informaţii suplimentare
rotind butonul de control MENU-
TUNE din afişajul informaţiilor despre
piesă.
■ Informaţiile afişate includ: numele

fişierului, numele folderului şi
informaţiile din eticheta ID3 salvate
cu melodia.
Dacă la fişierele MP3 (WMA) au
fost adăugate informaţii incorecte
în eticheta ID3 (de ex., interpret,
titlu melodie) înainte ca acestea să
fie inscripţionate pe disc, aceste
informaţii vor fi afişate aşa cum sunt
de sistemul Infotainment.
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Informaţiile din eticheta ID3
incorecte nu pot fi modificate sau
corectate prin intermediul
sistemului Infotainment (etichetele
ID3 pot fi corectate numai la un
calculator).

■ Informaţiile privind melodiile
exprimate prin simboluri speciale
sau în limbi nedisponibil pot fi
afişate sub forma --- sau pot să nu
fie afişate deloc.

Utilizarea meniului CD

Schimbarea modului de redare

Din modul de redare, apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a afişa meniul
CD.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta funcţiile de
redare Amestecare sau Repetare şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a activa sau dezactiva funcţiile
relevante.

Meniu CD → Listă piese

Pentru discurile CD audio, rotiţi
butonul de control MENU-TUNE din
meniul CD pentru a selecta lista de
piese şi apoi apăsaţi butonul MENU-
TUNE.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a găsi lista de piese
dorită şi apoi apăsaţi butonul MENU-
TUNE pentru a reda piesa selectată.
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Meniu CD → Foldere

Pentru discurile MP3 (WMA), rotiţi
butonul de control MENU-TUNE din
meniul CD pentru a selecta
Folderele şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta folderul dorit
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a găsi piesa dorită şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a reda piesa selectată din
folderul dorit.

Meniu CD → Căutare...

Pentru discurile MP3 (WMA), rotiţi
butonul de control MENU-TUNE din
meniul CD, treceţi la Căutare... şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
■ După ce sistemul citeşte

informaţiile de pe disc, va fi afişată
prima melodie din lista de redare
[iP].
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■ Dacă lista de redare [iP] nu conţine
fişiere muzicale, va fi afişată prima
melodie pentru fiecare artist [iA].

■ Cu toate acestea, citirea discului
poate dura un timp mai lung, în
funcţie de numărul de fişiere
muzicale.

Apăsaţi din nou butonul MENU-
TUNE, iar din opţiunea de căutare
afişată, rotiţi butonul MENU-TUNE
pentru a selecta modul dorit de
redare.
Numărul de melodii relevante va fi
afişat după Lista de redare [iP]/Artist
[iA]/Album [iL]/Titlu [iS]/Gen [iG].

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta elementul de
clasificare detaliat şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a găsi piesa/titlul dorite
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a reda piesa selectată.

Dispozitivele auxiliare
USB-playerul

Atenţionări privind utilizarea
dispozitivelor USB
■ Funcţionarea nu poate fi garantată

în cazul în care dispozitivul HDD de
stocare în masă cu USB încorporat
sau CF sau cardul de memorie SD
este conectat prin intermediul unui
adaptor USB. Utilizaţi un dispozitiv
de stocare de tip memorie flash cu
USB.

■ La conectarea sau deconectarea
USB, manifestaţi atenţie pentru a
evita descărcarea de electricitate
statică. Dacă conectarea şi
deconectarea se repetă de multe
ori, într-un interval scurt de timp,
poate apărea o problemă la
utilizarea dispozitivului.
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■ Pentru a separa dispozitivul USB,
cu ajutorul butonului MENU-TUNE,
utilizaţi Meniu USB → Ştergere
USB pentru a şterge dispozitivul
USB.

■ Funcţionarea nu este garantată
dacă mufa de conectare a
dispozitivului USB nu este
metalică.

■ Conectarea cu dispozitive de
stocare USB de tip i-Stick poate fi
defectuoasă din cauza vibraţiilor
autovehiculului, prin urmare
funcţionarea lor nu poate fi
garantată.

■ Nu atingeţi mufa de conectare USB
cu un obiect sau cu o parte a
corpului.

■ Dispozitivul de stocare USB poate
fi recunoscut atunci când este
formatat în formatul de fişiere
FAT16/32. Pot fi utilizate numai
dispozitivele cu o dimensiune
alocată a unităţii de 512 octeţi/
sector sau 2048 octeţi/sector.
NTFS şi alte sisteme de fişiere nu
pot fi recunoscute.

■ În funcţie de tipul şi de capacitatea
dispozitivului de stocare USB şi de
tipul fişierului stocat, timpul de
recunoaştere a fişierelor poate
diferi. În acest caz, nu este o
problemă a produsului, aşteptaţi
procesarea fişierelor.

■ Fişierele de pe unele dispozitive de
stocare USB pot să nu fie
recunoscute din cauza unor
probleme de compatibilitate, iar
conexiunile la un cititor de memorie
sau la un hub USB nu sunt
suportate. Înainte de utilizare,
verificaţi funcţionarea dispozitivului
în autovehicul.

■ Atunci când unele dispozitive,
precum un MP3-player, un telefon
mobil sau un aparat foto digital sunt
conectate printr-un disc mobil,
acestea pot să nu funcţioneze
normal.

■ Nu deconectaţi dispozitivul de
stocare USB în timpul redării. Acest
lucru poate deteriora produsul sau
performanţa dispozitivului USB.

■ Deconectaţi dispozitivul USB
conectat când contactul
autovehiculului este decuplat.
Dacă contactul este cuplat în timp
ce dispozitivul de stocare USB este
conectat, dispozitivul de stocare
USB poate fi deteriorat sau, în
unele cazuri, poate să nu
funcţioneze normal.

Atenţie

Dispozitivele de stocare USB pot fi
conectate numai la acest produs
cu scopul de a reda fişiere audio.
Mufa USB a produsului nu trebuie
utilizată pentru a încărca
echipamentul suplimentar cu
USB, deoarece generarea de
căldură cu ajutorul mufei USB
poate duce la erori de funcţionare
sau la deteriorarea produsului.

■ Atunci când unitatea logică este
separată de dispozitivul de stocare
în masă USB, numai fişierele din
unitatea logică de nivel superior pot
fi redate ca fişiere muzicale USB.
Din acest motiv, fişierele muzicale
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care urmează a fi redate trebuie să
fie stocate în unitatea de nivel
superior a dispozitivului. Fişierele
muzicale, în special cele de pe
dispozitivele de stocare USB, pot
să nu fie redate corect dacă o
aplicaţie este încărcată prin
partiţionarea unei unităţi separate
pe acelaşi dispozitiv USB.

■ Fişierele muzicale pentru care se
aplică DRM (administrarea
drepturilor digitale) nu pot fi redate.

■ Acest produs poate să suporte
dispozitivele de stocare USB care
au o capacitate de până la 16 GB,
cu o limită de 999 fişiere, 512
foldere şi 10 trepte ale structurii de
foldere. Nu se poate garanta
utilizarea normală în cazul
dispozitivelor de stocare care
depăşesc aceste limite.

Atenţionare privind utilizarea
fişierelor muzicale USB
■ Fişierele muzicale deteriorate pot fi

întrerupte în timpul redării sau pot
să nu fie redate deloc.

■ Folderele şi fişierele muzicale sunt
afişate în ordinea Simbol → Număr
→ Limbă

■ Un număr de 64 de caractere pot fi
recunoscute ca numele unui folder
sau fişiere scris în sistemul de
fişiere Joliet.

Despre fişierele muzicale MP3
(WMA)
■ Fişierele MP3 care pot fi redate

sunt următoarele:
◆ Rată de biţi: 8kbps ~ 320kbps
◆ Frecvenţă de eşantionare:

48kHz, 44.1kHz, 32kHz (pentru
MPEG-1)
24kHz, 22.05kHz, 16kHz (pentru
MPEG-2)

■ Acest produs afişează fişierele
MP3 (WMA) cu extensia numelui
de fişier: .mp3, .wma (cu litere mici)
or .MP3 sau .WMA (cu majuscule).

■ Acest produs poate afişa
informaţiile din eticheta ID3
(versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) a
fişierelor MP3, precum albumul,
artistul etc.

■ Numele fişierelor/folderelor care
pot fi utilizate în funcţie de tipul de
stocare sunt următoarele, inclusiv
extensiile de nume ale fişierelor cu
patru caractere (.mp3).
◆ ISO 9660 nivel 1: maxim 12

caractere
◆ ISO 9660 nivel 2: maxim 31

caractere
◆ Joliet: Maxim 64 de caractere

(1 octet)
◆ Nume lung de fişier Windows:

maxim 28 de caractere (1 octet)
■ Acest produs poate reda fişiere

MP3 care utilizează VBR. Atunci
când este redat un fişier MP3 de tip
VBR, timpul rămas afişat poate fi
diferit de timpul actual rămas.
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Butoanele principale/butonul de
control
Pentru redarea fişierelor muzicale
USB se utilizează următoarele
butoane principale şi comenzi.
(9) Butonul CD/AUX
Apăsaţi butonul în mod repetat atunci
când dispozitivul USB este conectat
pentru selectarea modului de redare
USB.
(14) Butonul MENU-TUNE cu butonul
de control
■ Rotiţi butonul de control pentru a

derula la lista pieselor, meniul sau
informaţiile privind piesa MP3
(WMA).

■ Apăsaţi butonul pentru a afişa
ecranul meniul aferent opţiunii
curente sau modului curent.

(8) Butoanele dSEEKc
■ Apăsaţi aceste butoane pentru a

reda piesa anterioară sau piesa
următoare.

■ Ţineţi apăsate aceste butoane
pentru a derula rapid înainte/înapoi
şi eliberaţi-le pentru a reda la viteza
normală.

(7) Butonul INFORMATION [INFO]
Afişează informaţiile privind piesa în
curs de redare.
(16) Butonul P BACK
Anulează introducerea articolului sau
revine la meniul anterior.

Conectarea dispozitivului de stocare
USB

Trageţi şi deschideţi capacul
amplasat deasupra tabloului de bord
pentru a conecta dispozitivul de
stocare USB cu fişierele muzicale
care urmează a fi redate la mufa de
conectare USB.

■ După ce produsul finalizează citirea
informaţiilor de pe dispozitivul de
stocare USB, va trece la redarea
automată.

■ Dacă este conectat un dispozitiv de
stocare USB care nu poate fi citit,
se va afişa un mesaj de eroare, iar
produsul va comuta automat la
funcţia utilizată anterior sau la
funcţia de radio FM.

Dacă dispozitivul de stocare USB
care urmează a fi redat este deja
conectat, apăsaţi în mod repetat
butonul CD/AUX pentru a selecta
USB-playerul.
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Acesta va reda automat de la punctul
de redare anterior.
Apoi, funcţiile USB-playerului pot fi
operate în mod similar cu redarea
CD/MP3.
Încheierea redării fişierelor muzicale
USB
Apăsaţi butonul RADIO BAND sau
CD/AUX pentru a selecta alte funcţii.
Pentru a încheia redarea şi a
deconecta dispozitivul de stocare
USB, utilizaţi meniul USB → funcţia de
eliminare USB pentru a elimina în
siguranţă dispozitivul de stocare
USB.

Utilizarea meniului USB
Instrucţiunile pentru Amestecare
melodii/Repetare/Foldere/Căutare...
din meniul USB sunt similare cu cele
din meniul CD al CD/MP3-playerului;
a fost adăugată numai opţiunea
Eliminare USB. Consultaţi funcţiile
CD/MP3-playerului din meniul CD.

Meniu USB → Eliminare USB

Apăsaţi butonul MENU-TUNE din
modul redare pentru afişarea
Meniului USB. Răsuciţi butonul de
control MENU-TUNE pentru a trece la
Eliminare USB şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru afişarea
mesajului care vă notifică faptul că
eliminarea dispozitivului USB se
poate face în siguranţă.
Deconectaţi dispozitivul USB de la
mufa de conectare USB.
Reveniţi la funcţia utilizată anterior.

iPod-playerul
Disponibil numai la modelele care
suportă conectarea la iPod.

Butoanele principale/butonul de
control
Pentru redarea fişierelor muzicale
iPod se utilizează următoarele
butoane principale şi comenzi.
(9) Butonul CD/AUX
Apăsaţi butonul în mod repetat atunci
când iPod-ul este conectat pentru
selectarea modului de redare iPod.
(14) Butonul MENU-TUNE cu butonul
de control
■ Rotiţi butonul de control pentru a vă

deplasa şi afişa lista pieselor în
curs de redare.

■ Apăsaţi butonul pentru a afişa
ecranul meniul aferent opţiunii
curente sau modului curent.
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(8) Butoanele dSEEKc
■ Apăsaţi aceste butoane pentru a

reda piesa anterioară sau piesa
următoare.

■ Ţineţi apăsate aceste butoane
pentru a derula rapid înainte/înapoi
şi eliberaţi-le pentru a reda la viteza
normală.

(7) Butonul INFORMATION [INFO]
Afişează informaţiile privind piesa în
curs de redare.
(16) Butonul P BACK
Anulează articolul anterior sau revine
la meniul anterior.

Conectarea iPod-playerului

Trageţi şi deschideţi capacul
amplasat deasupra tabloului de bord
în partea scaunului pasagerului
pentru a conecta iPod-ul cu fişierele
muzicale care urmează a fi redate la
mufa de conectare USB.
■ Modelele de produse iPod care sun

conectate/suportate de acest
produs sunt următoarele:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/

iPod 4G şi 5G Nano
◆ iPod 120 GB şi 160 GB Classic
◆ iPod 1G, 2G şi 3G Touch
◆ iPhone 3G şi 3GS

■ Conectaţi iPod-ul la acest produs
numai cu cablurile de conectare
suportate de produsele iPod. Nu
pot fi utilizate alte cabluri de
conectare.

■ În unele cazuri, produsele iPod se
pot deteriora dacă contactul este
decuplat în timp ce acest produs
este conectat.
Atunci când produsul iPod nu este
utilizat, păstraţi-l separat de acest
produs, cu contactul
autovehiculului decuplat.
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■ După ce produsul finalizează citirea
informaţiilor de pe dispozitivul iPod,
va trece la redarea automată.

■ Dacă este conectat un dispozitiv
iPod care nu poate fi citit, se va
afişa mesajul de eroare relevant,
iar produsul va comuta automat la
funcţia utilizată anterior sau la
funcţia de radio FM.

Dacă dispozitivul iPod care urmează
a fi redat este deja conectat, apăsaţi
în mod repetat butonul CD/AUX
pentru a selecta iPod-playerul.
■ Acesta va reda automat de la

punctul redat anterior.

■ Funcţiile de redare şi opţiunile
afişajului de informaţii al iPod-
playerului utilizat cu acest produs
poate fi diferite faţă cele ale iPod-
ului din punct de vedere al ordinii de
redare, al metodei şi al informaţiilor
afişate.

■ Consultaţi tabelul de mai jos pentru
opţiunile de clasificare privind
funcţia de căutare furnizată de
produsul iPod.

Ulterior, funcţiile de redare de pe iPod
sunt operate în mod similar cu
redarea CD/MP3.

Deconectarea redării iPod
Pentru a încheia redarea, apăsaţi
butonul RADIO BAND sau CD/AUX
pentru a selecta alte funcţii.

Utilizarea meniului iPod
Din meniul iPod, instrucţiunile pentru
Amestecare melodii/Repetare/
Căutare... (inclusiv cărţi audio şi
compozitori) sunt similare cu cele din
meniul CD al CD/MP3-playerului; a
fost adăugată numai opţiunea
Eliminare iPod. Pentru utilizare,
consultaţi fiecare opţiune pentru CD/
MP3.
Meniu iPod → Ejectare iPod
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Apăsaţi butonul MENU-TUNE din
modul redare pentru a afişa meniul
iPod.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a vă deplasa la funcţia
Eliminare iPod şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a afişa mesajul
prin care sunteţi notificat că puteţi
elimina în siguranţă dispozitivul.
Separaţi dispozitivul iPod de la mufa
de conectare USB.
Reveniţi la funcţia utilizată anterior.

Intrarea exterioară de sunet
(AUX)
Disponibil numai la modelele care
suportă conectarea unei surse
externe de sunet.

Butoanele principale/butonul de
control
Utilizaţi butoanele şi comenzile de
mai jos pentru a vă bucura de sunetul
oferit de sistemul Infotainment de la
ieşirea de sunet a unui dispozitiv
extern cu ieşire de sunet conectat.
(9) Butonul CD/AUX

Cu un dispozitiv extern cu ieşire de
sunet conectat, apăsaţi butonul în
mod repetat pentru a selecta modul
de intrare externă de sunet (AUX).
(2) Butonul de control POWER/
VOLUME (Pornire/Volum)
Rotiţi butonul de control pentru a
regla volumul sonor.

Conectarea unei surse externe de
sunet
Conectaţi ieşirea audio a unui
echipament audio extern la una din
mufele 1 sau 2 de intrare AUX.
■ AUX 1: amplasată în cadrul

dispozitivului Infotainment
AUX 2: amplasată în interiorul
cutiei de depozitare din scaunul
pasagerului

■ Sistemul Infotainment va comuta
automat în modul intrare externă de
sunet (AUX) atunci când un
dispozitiv extern de sunet este
conectat.



104 Sistemele audio

Apăsaţi butonul CD/AUX pentru a
comuta în modul intrare externă de
sunet dacă un sistem extern de sunet
este deja conectat.
Rotiţi butonul de control POWER/
VOLUME pentru a regla volumul
sonor.
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Telefonul

Bluetooth® ................................. 105
Telefonul cu hands-free ............. 111

Bluetooth®
Butoanele principale/butonul de
control
Următoarele butoane şi comenzi
principale sunt utilizate pentru
redarea fişierelor muzicale sau pentru
utilizarea funcţiilor de apelare prin
intermediul unui dispozitiv conectat
prin Bluetooth.
(9) Butonul CD/AUX
Apăsaţi în mod repetat acest buton
pentru a selecta modul de redare
audio prin Bluetooth atunci când este
conectat prin Bluetooth un dispozitiv
cu funcţia de redare a fişierelor
muzicale.
(14) Butonul MENU-TUNE cu butonul
de control
■ Apăsaţi butonul din modul Telefon

Bluetooth pentru a afişa ecranul
meniului.

■ Rotiţi butonul de control pentru a vă
deplasa prin meniu sau valoarea
configurată.

(8) Butoanele dSEEKc
■ Apăsaţi aceste butoane în modul

de redare audio prin Bluetooth
pentru a reda piesa anterioară sau
următoarea piesă.

■ Ţineţi apăsate aceste butoane
pentru a derula rapid înainte/înapoi
şi eliberaţi-le pentru a reda la viteza
normală.

Conectarea prin Bluetooth

Asocierea dispozitivului Bluetooth
Asociaţi dispozitivul Bluetooth pentru
a-l putea conecta la sistemul
Infotainment.
Mai întâi, configuraţi dispozitivul
Bluetooth pentru a putea fi conectat
din meniul de setări Bluetooth pentru
a permite altor dispozitive să caute
dispozitivul Bluetooth.
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Apăsaţi butonul CONFIG şi utilizaţi
butonul de control MENU-TUNE
pentru a ajunge la Setări → Setări
Bluetooth → Bluetooth → Sincronizare
dispozitiv şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
■ Dispozitivele Bluetooth pot fi

asociate cu ajutorul butonului
CONFIG sau utilizând Meniu
telefon → Setări Bluetooth →
Bluetooth → Adăugare dispozitiv.

■ Dacă există deja un dispozitiv
Bluetooth conectat la sistemul
Infotainment, se va afişa mesajul
Dispozitivul Bluetooth este ocupat.

■ Aşteptarea conexiunii va fi afişată
cu un mesaj şi un cod de securitate.
(Valoarea iniţială este 0000 şi
poate fi modificată din Setări →
Setări Bluetooth → Bluetooth →
opţiunea Modificare cod
Bluetooth.)

Sistemul Infotainment poate fi găsit
prin căutarea dispozitivului Bluetooth
care urmează a fi conectat.
Introduceţi codul de securitate al
sistemului Infotainment în dispozitivul
Bluetooth.
Dacă înregistrarea dispozitivului care
urmează a fi conectat la sistemul
Infotainment se finalizează cu
succes, pe ecran se vor afişa
informaţiile aferente dispozitivului
Bluetooth.

■ Sistemul Infotainment poate asocia
până la cinci dispozitive Bluetooth.

■ Unele dispozitive Bluetooth pot fi
utilizate numai dacă au activată
opţiunea Conectare întotdeauna.
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Conectarea/ştergerea/separarea
dispozitivelor Bluetooth

Atenţie

Dacă este deja conectat un
dispozitiv Bluetooth, trebuie
deconectat mai întâi acel
dispozitiv.

Mai întâi, configuraţi dispozitivul
Bluetooth pentru a putea fi conectat
din meniul de setări Bluetooth pentru
a permite altor dispozitive să caute
dispozitivul Bluetooth.

Apăsaţi butonul CONFIG şi utilizaţi
butonul de control MENU-TUNE
pentru a ajunge la Setări → Setări
Bluetooth → Bluetooth → Listă
dispozitive şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Utilizaţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a trece de la dispozitivul
Bluetooth asociat la dispozitivul care
urmează a fi conectat şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Puteţi asocia dispozitivul cu ajutorul
butonului MENU-TUNE, treceţi la
opţiunea de selectare, apoi la
opţiunea de ştergere pentru a şterge
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.
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Deconectarea dispozitivului
Bluetooth curent conectat, din
ecranul listei de dispozitive, selectaţi
dispozitivul conectat, se va afişa
opţiunea Deconectare, apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Atenţionări privind asocierea/
conectarea prin Bluetooth
■ Atunci când conexiunea prin

Bluetooth nu este posibilă, ştergeţi
întreaga listă de dispozitive de la
dispozitivul Bluetooth care
urmează a fi conectat şi încercaţi
din nou. Dacă ştergerea întregii

liste de dispozitive nu ajută,
scoateţi bateria şi conectaţi din
nou.

■ Dacă există o problemă după
conectarea dispozitivului
Bluetooth, utilizaţi butonul MENU-
TUNE pentru a rula Setări → Setări
Bluetooth → Restaurare setări
originale.
Iniţializaţi dispozitivul cu problema
cauzată de o eroare produsă la
conectarea dispozitivului Bluetooth
la sistemul Infotainment.

■ Uneori, conexiunea Bluetooth
poate fi realizată numai prin
intermediul funcţiilor hands-free
sau de redarea audio Bluetooth,
chiar dacă este conectat un set de
căşti. În acest caz, încercaţi să
conectaţi din nou sistemul
Infotainment utilizând dispozitivul
Bluetooth.

■ În cazul dispozitivelor Bluetooth
care nu suportă căşti stereo, funcţia
de redare audio prin Bluetooth nu
poate fi utilizată.

■ Nu se poate asculta muzică prin
intermediul funcţiei audio prin
Bluetooth dacă un iPhone este
conectat printr-un conector USB.
Această situaţie se datorează
specificaţiilor unice ale telefonului
mobil.

Redarea audio prin Bluetooth

Modalitatea de redare audio prin
Bluetooth
■ Un telefon mobil sau un dispozitiv

Bluetooth care suportă versiuni
A2DP (Profil complex de distribuire
audio) ulterioare versiunii 1.2
trebuie asociate şi conectate la
produs.

■ De la telefonul mobil sau de la
dispozitivul Bluetooth, căutaţi tipul
dispozitivului Bluetooth pentru a-l
configura/conecta ca un set de
căşti stereo.
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Se va afişa o pictogramă cu o notă
muzicală [n] în colţul din dreapta jos
al ecranului, dacă căştile stereo au
fost conectate cu succes.

■ Nu conectaţi telefonul mobil la mufa
pentru conexiunea Bluetooth. Se
poate produce o eroare dacă
acesta este conectat în timpul
modului de redare audio prin
Bluetooth şi CD/MP3.

Redarea audio prin Bluetooth

Apăsaţi butonul CD/AUX în mod
repetat pentru a selecta modul de
redare audio prin dispozitivul
Bluetooth conectat.

Dacă dispozitivul Bluetooth nu este
conectat, această funcţie nu poate fi
selectată.
Fişierele muzicale vor putea fi redate
la activarea telefonului mobil sau a
telefonului mobil.
■ Redarea sonoră a dispozitivului

Bluetooth este furnizată prin
intermediul sistemului
Infotainment.

■ Pentru redarea audio prin
Bluetooth, fişierele muzicale
trebuie redate cel puţin o dată în
modul dispozitiv de redare a
fişierelor muzicale al telefonului
mobil sau al dispozitivului Bluetooth
după conectarea ca set de căşti
stereo. După cel puţin o redare,
dispozitivul de redare a fişierelor
muzicale va reda automat la
accesarea modului de redare şi se
va opri automat la finalizarea
modului dispozitiv de redare a
fişierelor muzicale. Dacă telefonul
mobil sau dispozitivul Bluetooth nu
este în modul ecran de aşteptare,

unele dispozitive nu vor reda
automat în modul redare audio prin
Bluetooth.

Apăsaţi butoanele dSEEKc pentru a
trece la piesa anterioară sau la piesa
următoare sau ţineţi apăsate aceste
butoane pentru a derula rapid înainte/
înapoi.
■ Această funcţie este disponibilă

numai cu dispozitivele Bluetooth
care suportă versiunea 1.0 sau o
versiune ulterioară a AVRCP (Profil
audio video prin telecomandă). (În
funcţie de opţiunile dispozitivului
Bluetooth, unele dispozitive pot să
nu afişeze profilul AVRCP conectat
pentru conexiunea iniţială.)

■ Informaţiile privind redarea piesei şi
poziţia piesei nu vor fi afişate pe
ecranul sistemului Infotainment.

Atenţionări privind redarea audio prin
Bluetooth
■ Nu schimbaţi piesa prea repede în

timpul redării audio prin Bluetooth.
Transmiterea datelor de la telefonul
mobil la sistemul Infotainment
durează.
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■ Sistemul Infotainment transmite
ordinea de redare de la telefonul
mobil aflat în modul redare audio
prin Bluetooth. Dacă acest lucru
este realizat într-un mod diferit,
dispozitivul va transmite ordinea de
oprire.
În funcţie de opţiunile telefonului
mobil, această ordine de redare/
oprire se poate activa după un
interval de timp.

■ Dacă telefonul mobil sau
dispozitivul Bluetooth nu este în
modul ecran de aşteptare, acestea
pot să nu redea automat, chiar
dacă redarea este efectuată în
modul redare audio prin Bluetooth.
Dacă redarea audio prin Bluetooth
nu funcţionează, verificaţi dacă
telefonul mobil este în modul ecran
de aşteptare.

■ Uneori, sunetele pot fi întrerupte în
timpul redării audio prin Bluetooth.
Sistemul Infotainment furnizează
ieşirea audio de la telefonul mobil
sau dispozitivul Bluetooth.

Mesaje de eroare şi măsuri Bluetooth
■ Bluetooth dezactivat

Verificaţi dacă activarea Bluetooth
este setată ca Activat (ON). Funcţia
Bluetooth poate depinde de
activarea dispozitivului Bluetooth.

■ Dispozitivul Bluetooth este ocupat
Verificaţi dacă sunt conectate
dispozitive Bluetooth. Pentru a
conecta un nou dispozitiv,
deconectaţi mai întâi dispozitivele
conectate şi apoi reconectaţi.

■ Lista de dispozitive este plină
Verificaţi dacă există mai puţin de 5
dispozitive asociate. Nu pot fi
asociate mai mult de 5 dispozitive.

■ Agenda telefonică nu este
disponibilă
Acest mesaj va fi afişat dacă
telefonul mobil nu suportă
transmisia contactelor. Dacă acest
mesaj apare după mai multe
încercări, înseamnă că dispozitivul
nu suportă transmiterea
contactelor.

Atenţie

Mesajul va fi afişat atunci când se
suportă transmiterea de contacte,
în timp ce se transmite şi
informaţia cu o eroare a
dispozitivului. Actualizaţi
dispozitivul din nou dacă se
afişează mesajul.

■ Agenda telefonică este goală
Acest mesaj este afişat dacă niciun
număr de telefon nu este salvat în
telefonul mobil. Mesajul va fi afişat
şi dacă transferul jurnalului de
apeluri este suportat, dar într-o
modalitate care nu este suportată
de sistemul Infotainment.
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Telefonul cu hands-free
Preluarea apelurilor

Atunci când este recepţionat un apel
telefonic prin intermediul telefonului
mobil conectat prin Bluetooth, piesa
redată va fi întreruptă, iar telefonul va
suna, având afişate informaţiile
relevante.

Atenţie

Puteţi transfera tonul
dumneavoastră de apel, în funcţie
de modelul de telefon mobil.

Reglaţi volumul tonului de apel al
telefonului mobil dacă volumul
este prea mic.

Pentru a vorbi la telefon, apăsaţi
butonul Call (Apel) de pe
telecomanda de pe volan sau rotiţi
butonul de control MENU-TUNE
pentru a comuta la funcţia Răspuns şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

■ Pentru a respinge un apel, apăsaţi
butonul Mute/Hang up (Volum
sonor dezactivat/Respingere apel)
de pe telecomanda de pe volan sau
folosiţi butonul MENU-TUNE şi
selectaţi Respingere.

■ În timpul conversaţiei, puteţi bloca
transmiterea sunetului prin
selectarea opţiunii Dezactivare
microfon prin utilizarea butonului
MENU-TUNE cu butonul de
control.
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■ În timpul conversaţiei, ţineţi apăsat
butonul Call (Apel) de pe
telecomanda de pe volan pentru a
comuta în modul apel privat (unele
telefoane pot să nu suporte modul
apel privat, în funcţie de opţiunile
telefonului).

■ La recepţionarea unui apel prin
intermediul sistemului Infotainment
şi al conexiunii Bluetooth, unele
telefoane mobile nu comută
automat în modul apel privat. Acest
lucru depinde de specificaţiile
originale ale fiecărui telefon mobil.

■ Atunci când este posibilă utilizarea
de servicii de conversaţie cu părţi
terţe suportate de furnizorul de
servicii de comunicaţie prin
intermediul unei aplicaţii, este
posibilă efectuarea de apeluri în
timpul unui apel prin intermediul
sistemului Infotainment.

■ În timpul unei conversaţii cu mai
multe părţi, afişarea conţinutului
poate diferi faţă de informaţiile
practice.

Terminarea unui apel

Pentru a încheia apelul, apăsaţi
butonul Volum sonor dezactivat/
Respingere apel de pe telecomanda
de pe volan sau rotiţi butonul MENU-
TUNE pentru a trece la Respingere
apel şi apoi apăsaţi butonul MENU-
TUNE.

Apelarea prin reapelarea
numărului

De la telecomanda de pe volan,
apăsaţi butonul Call (Apelare) pentru
a afişa ecranul de ghidare pentru
reapelare sau menţineţi apăsat
butonul pentru a afişa ecranul
jurnalului de apeluri.
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Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Da sau
contactele şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE sau butonul Call (Apel)
pentru a efectua un apel.

■ Dacă telefonul mobil nu este în
modul aşteptare, telefonul poate să
nu suporte funcţia de reapelare.
Acest lucru depinde de opţiunile
telefonului mobil.

■ La reapelarea unui număr, numărul
telefonului conectat nu va fi afişat.

■ În funcţie de telefonul mobil, există
situaţii în care apelarea este
realizată prin intermediul istoricului

apelurilor recepţionate sau
nepreluate şi nu prin modul de
reapelare. Acest lucru depinde de
opţiunile telefonului mobil.

Apăsaţi butonul MENU-TUNE în timp
ce telefonul este conectat pentru a
afişa funcţiile de conectare, aşa cum
este prezentat mai sus.
Utilizaţi butonul MENU-TUNE cu
butonul de control pentru a utiliza
funcţiile din meniul afişat.
În timpul conversaţiei telefonice, ţineţi
apăsat butonul Call (Apel) de pe
telecomanda de pe volan pentru a
comuta în modul privat.

Apelarea prin introducerea
numărului

Pentru a efectua un apel prin
introducerea unui număr de telefon,
apăsaţi butonul MENU-TUNE şi rotiţi
butonul de control pentru a selecta
Introducere număr şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.
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Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta literele dorite
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a introduce numărul.
■ Repetaţi această opţiune pentru a

introduce toate numerele de
telefon.

■ Apăsaţi butonul P BACK pentru a
şterge câte o literă sau ţineţi apăsat
butonul pentru a şterge tot
conţinutul care a fost introdus.

■ Consultaţi secţiunile de mai jos
pentru instrucţiuni privind editarea
conţinuturilor introduse.

1. Deplasare: Deplasarea poziţiei de
introducere

2. Ştergere: Ştergerea caracterului
introdus

3. Agendă telefonică: Căutare
contacte (funcţie utilizabilă după
actualizarea numerelor de
telefon)

4. Apelare: Iniţierea apelării

După ce numărul de telefon a fost
complet introdus, rotiţi butonul de
control MENU-TUNE pentru a iniţia
apelarea [y] şi apoi apăsaţi butonul
de control pentru a efectua un apel.

Pentru a încheia un apel, rotiţi butonul
de control MENU-TUNE pentru a
selecta funcţia de încheiere a apelului
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Utilizarea meniului telefonului

Meniu telefon → Agenda telefonică →
Căutare

Apăsaţi butonul MENU-TUNE, rotiţi
butonul de control MENU-TUNE
pentru a selecta Agenda telefonică şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.
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Pe ecran va apărea o notificare
privind lipsa contactelor de utilizat şi
veţi fi redirecţionat către meniul
anterior.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Căutare şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Prenumele şi
Numele şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Căutare
termeni/interval şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE din ecranul cu rezultatele
căutării pentru a selecta articolul dorit
şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a vizualiza detaliile acelui
articol.

Pentru a apela numărul relevant,
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
opţiunea Efectuarea apelurilor
telefonice.
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Meniu telefon → Agenda telefonică →
Actualizare

Actualizează contactele telefonului
mobil conectat la contactele
sistemului.
Cu ajutorul butonului MENU-TUNE
utilizând butonul de control, selectaţi
Meniu telefon → Agenda telefonică →
Actualizare şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Da sau Nu şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a activa sau anula
actualizarea.
Notificarea privind actualizarea
contactelor
■ Această funcţie poate fi utilizată cu

acele telefoane mobile care
suportă actualizarea contactelor şi
funcţia de transmitere a istoricului
apelurilor. (Dacă produsul este
conectat la un telefon mobil care nu
suportă aceste funcţii, istoricul

apelurilor poate fi afişat prin
intermediul sistemului
Infotainment.)

■ Actualizarea nu este suportată
pentru mai mult de 1000 de
contacte telefonice.

■ Vă rugăm să observaţi că funcţia de
redare audio prin Bluetooth sau
hands-free va fi întreruptă în timpul
procesării actualizărilor
contactelor. (Pot fi utilizate alte
funcţii cu excepţia redării audio prin
Bluetooth sau hands-free.)

■ Pentru a vă actualiza contactele, se
poate solicita o certificare a
transmisiei pentru contacte. Dacă
ecranul de aşteptare nu se modifică
pentru o perioadă mai lungă de
timp, puteţi verifica dacă telefonul
mobil solicită o certificare. La
solicitarea unei certificării a
telefonului mobil, toate conexiunile
Bluetooth vor fi întrerupte dacă
certificarea nu este acceptată, iar
apoi dispozitivul va fi reconectat.

■ La recepţionarea istoricului
apelurilor, se poate solicita
certificarea transmisiei pentru
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istoricul apelurilor de la telefonul
mobil. Dacă ecranul de aşteptare
nu se modifică pentru o perioadă
mai lungă de timp, verificaţi dacă
telefonul mobil solicită o certificare.
La solicitarea unei certificării a
telefonului mobil, toate conexiunile
Bluetooth vor fi întrerupte dacă
certificarea nu este acceptată, iar
apoi dispozitivul va fi reconectat.

■ Dacă există o eroare în informaţiile
stocate în telefonul mobil,
contactele pot să nu fie actualizate.

■ Sistemul Infotainment utilizează
numai informaţiile codificate în
formatul UTF-8.

■ Dacă în timpul actualizării
contactelor sau al progresului
transmisiei istoricului apelurilor
sunt activate alte funcţii (jocuri,
căutare pe hartă, navigaţie etc.),
actualizarea/transmisia pot să nu
funcţioneze.
Această situaţie se datorează
faptului că operaţiile care rulează
pe telefonul mobil afectează
transmisia de date.

■ La finalizarea actualizării
contactelor sau a transmisiei
istoricului apelurilor, toate modurile
de redare audio prin Bluetooth sau
hands-free vor fi deconectate şi
apoi reconectate automat.

■ Dacă sistemul Infotainment este
oprit în timpul unei conversaţii
telefonice, apelul va fi transferat
către telefonul mobil. În funcţie de
tipul de telefon, unele telefoane pot
necesita configurarea anterioară a
funcţiei de transfer a apelului.

■ Dacă utilizatorul întrerupe direct
conexiunea (prin intermediul
sistemului Infotainment sau al
telefonului mobil), funcţia de
conectare automată nu se
realizează.
Conectarea automată: Această
funcţie găseşte şi conectează
automat ultimul dispozitiv conectat.

■ Este posibil ca funcţia Contacte să
nu afişeze mereu toate listele din
telefon atunci când este selectată.
Sistemul Infotainment afişează
numai ceea ce a fost transmis de la
telefonul mobil.

■ Actualizarea contactelor poate
recepţiona numai patru numere
pentru fiecare intrare a unui contact
(număr de telefon mobil, birou,
acasă şi altul).

■ Modificarea configurării limbii în
timpul actualizării contactelor va
şterge toate actualizările
anterioare.

■ Dacă telefonul mobil nu are
configurat un ecran de apeluri în
aşteptare, apelurile pot să nu fie
realizate prin intermediul acestui
sistem Infotainment.

■ Dacă sistemul de operare al
telefonului mobil este actualizat,
acesta poate modifica modalitatea
în care funcţia Bluetooth
funcţionează.

■ Caracterele speciale şi limbile
nesuportate vor fi afişate sub forma
____.



118 Telefonul

■ Apelurile înregistrate la contacte
fără un nume vor fi indicat ca
Număr necunoscut.

■ Sistemul Infotainment va afişa
contactele, istoricul apelurilor şi
informaţiile privind reapelarea, aşa
cum sunt acestea transmise de la
telefonul mobil.

Meniu telefon → Agenda telefonică →
Ştergere toate

Fiecare număr de telefon stocat în
contactele sistemului va fi şters.

Utilizaţi butonul MENU-TUNE cu
ajutorul butonului de control pentru a
selecta Meniu telefon → Agenda
telefonică → Ştergere toate şi apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a selecta Da sau Nu şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE
pentru a şterge toate contactele sau
a anula.

Meniu telefon → Liste de apeluri

Verificaţi, utilizaţi sau ştergeţi
contactele.

Utilizaţi butonul MENU-TUNE cu
ajutorul butonului de control pentru a
selecta Meniu telefon → Liste de
apeluri apoi apăsaţi butonul MENU-
TUNE.
Utilizaţi butonul MENU-TUNE cu
ajutorul butonului de control pentru a
selecta istoricul detaliat al apelurilor şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-
TUNE pentru a verifica istoricul
apelurilor şi a efectua un apel.
Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru
a apela numărul selectat din istoricul
apelurilor.
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■ Dacă ecranul Vă rugăm aşteptaţi
continuă să fie afişat pentru un
interval de timp prea lung după
selectarea jurnalului apelurilor,
verificaţi dacă telefonul mobil nu
solicită verificarea transferului
numerelor apelate. După
finalizarea procedurilor de
verificare ale telefonului mobil,
contactele şi jurnalul apelurilor vor
fi transferate la sistemul
Infotainment.

■ Jurnalul apelurilor de la telefonul
mobil şi jurnalul afişat de sistemul
Infotainment pot fi diferite. Acest
sistem Infotainment prezintă
informaţiile transmise de la telefon.

Meniu telefon → Setări Bluetooth

Configurează funcţia Bluetooth.
Utilizând butonul MENU-TUNE cu
ajutorul butonului de control, selectaţi
Meniu telefon → Setări Bluetooth şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Pentru a activa funcţia Bluetooth,
asociaţi/conectaţi/ştergeţi dispozitivul
Bluetooth sau modificaţi codul
Bluetooth, selectaţi Bluetooth
utilizând butonul MENU-TUNE cu
butonul de control şi apoi utilizaţi
butonul MENU-TUNE pentru a
configura opţiunea dorită.

Pentru a configura tonul de apel şi
volumul sonor al acestuia utilizat de
funcţia Bluetooth, utilizaţi butonul
MENU-TUNE cu butonul de control
pentru a selecta Sunete şi semnale şi
apoi configuraţi opţiunile dorite cu
ajutorul butonului MENU-TUNE.
■ În funcţie de telefonul mobil,

tonurile de apel pot fi deja
transferate către sistemul
Infotainment. În cazul unor astfel de
telefoane mobile, tonul de apel
selectat nu poate fi utilizat.

■ Pentru telefoanele mobile care
transferă tonurile de apel, volumul
sonor al tonului de apel va depinde
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de volumul sonor transmis de la
telefonul mobil. Reglaţi volumul
sonor al tonului de apel dacă
volumul sonor este prea scăzut.

Pentru a reiniţializa setările
Bluetooth la valorile lor implicite,
utilizaţi butonul MENU-TUNE cu
butonul de control pentru a selecta
opţiunea de restaurare a setărilor
iniţiale şi apoi selectaţi Da cu butonul
MENU-TUNE.
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