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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.
Notă
Acest manual descrie toate opţiunile
şi funcţiile disponibile pentru diverse
sisteme Infotainment. Unele
descrieri, inclusiv cele pentru
funcţiile afişajului şi ale meniurilor,
pot să nu fie disponibile la
autovehiculul dumneavoastră
datorită variantei de model,
specificaţiilor naţionale,
echipamentelor sau accesoriilor
speciale.

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

Prezentarea generală a
elementelor de comandă
MyLink, bazat pe text

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.
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Telecomanda instalată pe volan

1. Butonul q/w (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 x/n (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 sau
modul SR al telefonului.
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 butonul m pe
panoul de comandă pentru
activarea alimentării electrice. Se
va reda ultima înregistrare audio
sau video.
■ Menţineţi apăsat butonul m pe
panoul de comandă pentru
dezactivarea alimentării electrice.
Ora, data şi temperatura sunt
afişate pe ecran.

Introducere
FĂRĂ SONOR

Notă
Temperatura este afişată când
contactul (cheia de contact a
automobilului) se află în poziţia ON.

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

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
butonul 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.
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■ 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.

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 2)
3. Setaţi Off/Scăzut/Mediu/Ridicat
prin apăsarea < sau >.

Utilizarea meniului de domiciliu
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.

(Numai pentru modelul Tip 1)

2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ Apăsaţi audio pentru selectarea
FM/AM, redarea fişierelor
muzică prin USB/iPod/
Bluetooth sau intrarea sonoră
auxiliară (AUX).

◆ Apăsaţi Imagini şi filme pentru
vizualizarea imaginilor, filmelor
sau a intrării video auxiliare
(AUX).
◆ Apăsaţi telefon pentru
activarea caracteristicilor
telefonului (dacă este
conectat).
◆ Apăsaţi link 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 Sursa S pe ecran.

Introducere

(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.
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2. Apăsaţi Imagini şi filme pe meniul
de domiciliu.
3. Apăsaţi Sursa 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 de 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 butonul ; din tabloul 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 48.
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 butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi link smartphone pe
meniul de domiciliu.
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Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.
SETTINGS (Setări)
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul 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 butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări.

3. Selectaţi valoarea setărilor dorite.
Notă
Meniurile setărilor şi funcţiile pot
diferi în funcţie de opţiunile
autovehiculului dumneavoastră.
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Setările orei şi datei
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări > setări oră şi dată.

◆ modificare format oră: Selectaţi
afişarea orei în formatul de 12 h
sau 24 h.
◆ modificare 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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◆ modificare oră şi dată: Setaţi
manual orele, minutele curente
şi anul/luna/ziua apăsând ∧ şi
∨ şi apoi apăsaţi OK.
◆ sincronizare automată ceas:
Apăsaţi On pentru afişarea
ceasului cu ajutorul orei şi datei
RDS şi orei şi datei GPS.
Apăsaţi Off 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 butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări > setări radio.

◆ volum automat: Comandă
automat volumul, conform
vitezei autovehiculului. Setaţi
Off/Scăzut/Mediu/Ridicat.
◆ posturi radio favorite: Setează
numărul de pagini FAV
(Favorite) pe ecranul radio (FM/
AM). Dacă setaţi la 5 Pagina
FAV, pagina FAV (Favorite)
afişează până la 5 pagini.
◆ bara pentru acord radio: Pentru
a vizualiza bara reglare radio
pentru selectarea unui post,
selectaţi On sau Off.
◆ opţiunea RDS: Trece la meniul
opţiunii RDS.

- RDS: Setaţi opţiunea RDS la
On sau Off.
- regional: Activează On sau
dezactivează Off opţiunea
Program regional (REG).
- text radio: Pentru vizualizarea
textului radio transmis, selectaţi
On sau Off.
- Derul. PSN oprită: Selectaţi
On sau Off.
- Volum TP : Selectaţi de la 0 la
63.
- TA: Selectaţi On sau Off.
◆ opţiunea DAB: Trece la meniul
opţiunea DAB (numai pentru
modelul Tip 2).
- setare categorie DAB:
Selectaţi categoria dorită. Setaţi
Toate/pop/muzică/clasic/
informaţii/rock.
- conectare serviciu DAB:
Selectaţi On sau Off.
- ctrl dinamic domeniu: Selectaţi
On sau Off.

Introducere
- bandă de frecvenţă: Selectaţi
numai Bandă III/Ambele/numai
Banda L.
- text radio: Pentru vizualizarea
textului radio transmis, selectaţi
On sau Off.
- slideshow: Selectaţi On sau
Off.
◆ setare radio originală:
Restauraţi valorile iniţiale de
configurare înapoi la setările
implicite din fabrică.

Setările conectării
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări > setări conexiune.
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◆ modificare ton de apel:
Selectaţi tonul de apel dorit.
◆ Volumul tonului de apel:
Schimbaţi volumul tonului de
apel.

Limbă

◆ setări bluetooth: Trece la
meniul setări bluetooth.
- sincronizare dispozitiv:
Selectaţi dispozitivul dorit şi
conectaţi/separaţi sau ştergeţi.
- schimbă codul pin: Modificaţi/
setaţi manual codul PIN.
- vizibil: Pentru executarea unei
conectări la Bluetooth de la
telefonul dumneavoastră
Bluetooth, selectaţi On sau Off.
- informaţii dispozitiv: Verificaţi
informaţiile despre dispozitiv.

1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări > Limbă.
3. Selectaţi o limbă afişată la
sistemul Infotainment.
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Derulare text
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi On sau Off.

◆ On: Dacă este afişat textul lung
pe ecranul audio, textul este
derulat.
◆ Off: Textul este derulat o dată şi
afişat sub formă trunchiată.

Volum bip atingere
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi On sau Off.

◆ On: Redă sunetul unui bip când
utilizatorul apasă pe ecran.
◆ Off: Anulează funcţia sunetului
bip.

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 butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi 9 până la 21.

Introducere
Versiunea sistemului

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

1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi versiunea sistemului.
5. Verificaţi versiunea sistemului.

DivX(R) VOD
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi setări.
3. Apăsaţi S.
4. Selectaţi DivX(R) VOD.
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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
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Aparatul radio
Utilizarea ...................................... 18
Antena fixă ................................... 25
Antena multibandă ....................... 25

Utilizarea

3. Apăsaţi Sursa S pe ecran.

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.

(Numai pentru modelul Tip 1)

Ascultarea radioului FM/AM/
DAB
1. Apăsaţi butonul ; din tabloul de
comandă.
2. Apăsaţi audio pe meniul de
domiciliu.

(Numai pentru modelul Tip 2)

Aparatul radio
4. Apăsaţi FM, AM sau DAB pe
ecran. Se afişează banda de radio
FM, AM sau DAB a celui mai
recent post ascultat.

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 ACORD
l pentru a găsi manual postul de
radio cu transmisiunea dorită.

Notă
Apăsaţi q pentru a reveni la meniul
de domiciliu.
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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 Frecvenţă,
cod 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).

Aparatul radio
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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 meniu FM/meniu AM/meniu
DAB, apăsaţi listă favorite pentru
afişarea listei favoritelor.
Sunt afişate informaţiile listă
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 meniu FM/meniu AM/meniu
DAB, apăsaţi listă posturi de radio
FM/listă posturi de radio AM/listă
posturi de radio DAB pentru
afişarea listei posturilor relevante.
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 meniu FM/meniu DAB,
apăsaţi listă categorii FM/listă
categorii DAB.
Sunt afişate informaţiile listă
categorii FM/listă categorii DAB.
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Notă
listă categorii FM este disponibilă
numai pentru RDS (sistem de date
radio).
În cazul modului DAB, numai
categoria selectată este afişată în
lista categoriilor.

(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.

Actualizaţi lista posturilor FM/AM/
DAB (meniul FM/AM/DAB)
1. Din meniu FM/meniu AM/meniu
DAB, apăsaţi actualizare listă
posturi FM/actual. listă posturi
AM/actual. listă posturi DAB.

Va începe actualizarea listă
posturi de radio FM/listă posturi

de radio AM/listă posturi de radio
DAB.
2. În timpul actualizării listă posturi
de radio FM/listă posturi de radio
AM/listă posturi de radio DAB,
apăsaţi Anulare pentru a opri
salvarea modificărilor.

Setări pentru tonalitate (meniu
FM/AM/DAB)

Din meniul de setări ton
caracteristicile sonore pot fi
configurate în mod diferit, depinzând
de sursa audio FM/AM/DAB şi de
funcţiile fiecărui player audio.
1. Din meniu FM/meniu AM/meniu
DAB, apăsaţi setări ton pentru
accesarea modului de setare a
sunetului.
Se va afişa meniul setări ton.

Aparatul radio
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◆ Balans: Reglaţi balansul
difuzorului stânga/dreapta
◆ Resetare: Restauraţi valorile
iniţiale ale setărilor înapoi la
setările implicite.
2. Apăsaţi OK.

◆ 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.

Notă
În modul EQ al setărilor pentru
tonalitate, pot fi selectate numai
„Manual” şi „Vorbire”, în funcţie de
sistemul de sunet.

Anunţuri DAB (meniu DAB)

(Numai pentru modelul Tip 2)
1. Din meniu DAB, apăsaţi anunţuri
DAB pentru afişarea listei
anunţuri 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 meniu DAB, apăsaţi
Programul curent EPG pentru
afişarea programului curent EPG.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la program.
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Aparatul radio
text inteligent (meniu DAB)

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

2. Apăsaţi OK.

Lista posturilor EPG (meniu
DAB)

(Numai pentru modelul Tip 2)
1. Din meniu DAB, apăsaţi Lista
staţiilor EPG pentru afişarea Lista
staţiilor EPG.
Sunt afişate informaţiile
referitoare la listă.

2. Apăsaţi Informaţii pentru
vizualizarea informaţiilor
detaliate.

Aparatul radio
2. Apăsaţi pe elementul dorit.
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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.

3. Apăsaţi unul dintre elemente
pentru vizualizarea informaţiilor
detaliate.

info (meniu DAB)

(Numai pentru modelul Tip 2)
Din meniu 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.

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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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 până la
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 până la 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.

Dispozitivele externe
■ 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.

27

■ 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.
■ Este posibil ca unele modele de
produse iPod/iPhone să nu accepte
conectivitatea sau funcţionalitatea
acestui produs.
■ 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 cuplat 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.

Sistem imagini

Sistemul Infotainment poate vizualiza
fişiere imagine aflate pe dispozitivul
de stocare USB.

Dispozitivele externe
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):
4 Mbps
- 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
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- aac: 449kbps
■ Este posibil ca fişierele film pentru
care se aplică DRM (administrarea
drepturilor digitale) să nu poată fi
redate.

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 >
Sursa S > AUX pentru redarea
sursei muzică a dispozitivului
auxiliar.
■ Tipul cablului AUX
- cablu cu 3 fire: cablu AUX pentru
audio
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Sistem Bluetooth

- cablu cu 4 fire: cablu AUX pentru
film (cablu AUX pentru iPod/
iPhone)
Cablul cu 4 fire este acceptat la
redarea fişierului film.

■ 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 48
■ 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
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

Dispozitivele externe

■
■

■

■

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
Conexiune USB
Telefon Android Tehnologia wire‐
less Bluetooth
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■ În cazul unui iPhone, conectaţi
dispozitivul iPhone prin portul USB
pentru a folosi aplicaţia.
■ În cazul unui telefon cu Android,
conectaţi telefonul cu Android şi
sistemul Infotainment prin
intermediul tehnologiei wireless
Bluetooth pentru a folosi aplicaţia.
Afişarea/ascunderea pictogramelor
aplicaţiei pe meniul legăturii
smartphone
1. Apăsaţi ; > link smartphone.
Este afişat meniul legăturii
smartphone.
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2. Apăsaţi setări. Apare meniul
setări aplicaţie.

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.

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 este blocat. => Deblocare
iPhone.
■ Aveţi o altă aplicaţie activă
deschisă. => Închideţi altă aplicaţie
activă.
■ Nu aţi instalat această aplicaţie pe
iPhone. => Instalaţi aplicaţia la
iPhone-ul dumneavoastră.

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 până
la 20 de secunde.

Dacă doriţi să treceţi la altă aplicaţie
în timp ce rulaţi o aplicaţie pe
dispozitivul dumneavoastră iPod/
iPhone conectat prin port USB, treceţi
la meniul de domiciliu cu ajutorul
butonului de domiciliu al dispozitivului
iPod/iPhone şi apoi apăsaţi
pictograma aplicaţiei de pe meniul
legăturii smartphone-ului din sistemul
Infotainment.
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.
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Apăsaţi iPhone sau telefon Bluetooth
telefon pentru activarea aplicaţiei
prin dispozitivul dorit.
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
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Azerbaijan / rusă:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
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.chevrolet.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 / rusă:
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:
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www.chevrolet.ro/MyLink
Rusia / rusă:
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
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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 > Sursa S > USB pentru
fişierelor muzică USB.
Încheierea redării fişierelor muzicale
USB
1. Apăsaţi Sursa S.
2. Selectaţi alte funcţii 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.
■ Off: revine la redarea normală.
Redarea în mod aleator a unui fişier
Apăsaţi s în timpul redării.
■ On: Redă aleator toate fişierele.
■ Off: 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.

Dispozitivele externe
Utilizarea meniului muzică USB
1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.
Numărul de melodii respective
este afişat prin toate melodiile/
folderele/artiştii/albumele/
genurile.
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■ 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.

3. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 18.

iPod/iPhone player
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 ton.

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.

Notă
Dacă este deja conectat iPod/
iPhone, apăsaţi ; > audio > Sursa
S > iPod pentru redarea de pe iPod/
iPhone.
Încheierea redării iPod/iPhone
1. Apăsaţi Sursa S.
2. Selectaţi alte funcţii 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
■ OFF: revine la redarea normală.
Redarea în mod aleator a unui fişier
Apăsaţi s în timpul redării.
■ ON: Redă aleator toate fişierele
■ OFF: 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/
interpreţi/albume/melodii/genuri/
compozitor/cărţi audio.

Dispozitivele externe

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 ton.

3. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 18.

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.
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Setări pentru tonalitate
1. Apăsaţi setări ton în timpul redării
fişierelor muzică auxiliare.
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Revenirea la începutul melodiei
curente
Apăsaţi t după 2 secunde la redare.
Căutare
Menţineţi apăsat t sau v pentru
derulare rapidă înainte sau înapoi.

2. Pentru detalii, consultaţi „Setări
pentru tonalitate (meniu FM/AM/
DAB)” 3 18.

Funcţia Bluetooth
Redarea muzicii prin Bluetooth
1. Apăsaţi ; pe panoul de
comandă.
2. Apăsaţi audio pe meniul de
domiciliu.
3. Apăsaţi Sursa 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.

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.
■ Off: 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.
■ On: Redă aleator toate fişierele cu
muzică.
■ Off: revine la redarea normală.

Dispozitivele externe
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 18.

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
ascunderea/afişarea barei de
comenzi. Apăsaţi din nou ecranul
pentru a reveni la ecranul anterior.
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Notă
Dacă dispozitivul de stocare USB
este deja conectat, apăsaţi ; >
Imagini şi filme > Sursa S > USB
(imagine) pentru vizualizarea
fişierelor 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.

◆ afişare oră/temp.: Pentru
afişarea ceasului şi a
temperaturii pe tot ecranul,
selectaţi On sau Off.
◆ setări afişaj: Reglaţi
luminozitatea şi contrastul.
3. După finalizarea setării, apăsaţi
q.

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 imaginii, apăsaţi
MENIU. Se afişează USB meniu
imagini.

Redarea filmelor
2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ listă fişiere imagini: Afişează
toate listele fişierelor imagine.
◆ sortare după titlu: Afişează
imaginile în ordinea titlurilor.
◆ sortare după dată: Afişează
imaginile în ordinea datei.
◆ durată diapozitive: Selectare
interval diaporamă.

Redarea unui fişier film
1. Conectaţi dispozitivul de stocare
USB care conţine fişierele film la
portul USB.
Va fi redat filmul.

Dispozitivele externe

43

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

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 ; >
Imagini şi filme > Sursa S > USB
(film) pentru redarea fişierului 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.

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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Dispozitivele externe
◆ setări afişaj: Reglaţi
luminozitatea şi contrastul.
◆ setări ton: Reglaţi configurarea
sunetului. Pentru detalii,
consultaţi „Setări pentru
tonalitate (meniu FM/AM/DAB)”
3 18.
3. După finalizarea setării, apăsaţi
q.

2. Apăsaţi < sau >.

Limbă subtitlu
2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ listă fişiere filme: Afişează toate
listele fişierelor film.
◆ afişare oră/temp.: Pentru
afişarea ceasului şi a
temperaturii pe tot ecranul,
selectaţi On sau Off.

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

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.

Dispozitivele externe
Notă
Format subtitlu care poate fi
redat: .smi
Numele fişierului subtitlu (.smi)
trebuie să fie acelaşi ca şi numele
fişierului film.
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2. Apăsaţi < sau >.

Limbă audio

Dacă fişierul film are o limbă audio,
utilizatorul poate selecta limba audio.
1. Din ecranul filmului, apăsaţi k.
3. Apăsaţi l.
Notă
Utilizatorul poate seta una dintre
limbile pentru semnale audio
acceptate de fişierul filmului DivX.

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 ; > Imagini şi
filme > Sursa S > AUX (film) pentru
redarea unui film al dispozitivului
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.
Această funcţie film nu este
disponibilă în timpul condusului. (În
funcţie de reglementările rutiere, este
disponibilă numai când autovehiculul
este parcat.)
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Utilizarea aplicaţiilor
smartphone
Notă
Unele imagini şi explicaţii pot diferi,
în funcţie de sistemele de operare
ale telefonului, versiunile şi/sau
versiunile aplicaţiilor (App) acestuia.
Această secţiune explică
funcţionarea generală.

Utilizarea meniului film AUX
1. Din ecranul film AUX, apăsaţi
MENIU. Se afişează meniu AUX.

2. Apăsaţi meniul dorit.
◆ setări ton: Reglaţi configurarea
sunetului. Pentru detalii,
consultaţi „Setări pentru
tonalitate (meniu FM/AM/DAB)”
3 18.
◆ afişare oră/temp.: Pentru
afişarea ceasului şi a
temperaturii pe tot ecranul,
selectaţi On sau Off.
◆ setările afişajului: Reglaţi
luminozitatea şi contrastul.
3. După finalizarea setării, apăsaţi
q.

Cum se conectează o aplicaţie
la MyLink
1. Instalaţi aplicaţia la smartphoneul dumneavoastră.
2. Conectaţi-vă smartphone-ul şi
sistemul Infotainment prin portul
USB sau tehnologia wireless
Bluetooth.
iPhone: conectare USB
Telefon Android: Tehnologia
wireless Bluetooth
3. Activaţi aplicaţia.
4. Pentru rularea aplicaţiei pe
sistemul Infotainment, apăsaţi ;
> link smartphone. Se afişează
meniul legăturii smartphone.

Dispozitivele externe
Notă
Pentru informaţii suplimentare
privind aplicaţii cum ar fi BringGo, vă
rugăm să consultaţi manualul
proprietarului sistemului de
navigaţie de la site-ul web
www.BringGoNav.com.

5. Apăsaţi pictograma aplicaţiei. Se
afişează ecranul aplicaţiei.
6. Se afişează ecranul aplicaţiei.

47

48

Telefonul

Telefonul
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Telefonul cu hands-free ............... 53

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 2,45 GHz. 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.

Telefonul
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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.

3. Apăsaţi Căutare Dispozitiv
Bluetooth pentru căutarea
telefoanelor Bluetooth.

5. După asocierea cu succes a
dispozitivului Bluetooth şi a
sistemului Infotainment, ecranul
telefonului este afişat pe sistemul
Infotainment.

◆ Dacă nu este acceptat SSP
(asociere simplă şi sigură),
introduceţi codul PIN la
dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth, aşa cum este
prezentat pe ecranul informativ.
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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. Vă recomandăm să
acceptaţi întotdeauna solicitarea
agendei telefonice la sincronizarea
iniţială a telefonului.
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 conexiune > setări
bluetooth > sincronizare
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.

Telefonul
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◆ 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.
◆ 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.

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. Vă recomandăm să
acceptaţi întotdeauna solicitarea
agendei telefonice la sincronizarea
iniţială a telefonului.
Notă
Sistemul Infotainment poate asocia
până la cinci dispozitive Bluetooth.
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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 conexiune > setări
bluetooth > sincronizare
dispozitiv.
4. Dispozitivul asociat va fi prezentat
cu g dacă este conectat.

Deconectarea dispozitivului
Bluetooth

Conectarea dispozitivului
Bluetooth

1. Apăsaţi ; pe panoul de
comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de
domiciliu.
3. Apăsaţi setări conexiune > setări
bluetooth > sincronizare
dispozitiv.
4. Apăsaţi numele dispozitivului pe
care doriţi să îl deconectaţi.

1. Apăsaţi ; pe panoul de
comandă.
2. Apăsaţi setări pe meniul de
domiciliu.
3. Apăsaţi setări conexiune > setări
bluetooth > sincronizare
dispozitiv.
4. Apăsaţi numele dispozitivului pe
care doriţi să îl conectaţi.

5. Apăsaţi OK.

5. Apăsaţi OK.

Telefonul
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 conexiune > setări
bluetooth > sincronizare
dispozitiv.
4. Apăsaţi Ştergere.

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.

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.

2. Apăsaţi y pe ecran sau q/w pe
telecomanda de pe volan.

5. Apăsaţi Da.

53

54

Telefonul
Notă
Reapelarea nu este posibilă când nu
există istoricul apelurilor.

Preluarea apelurilor

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

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.

Utilizarea meniului agendei
telefonice

Activarea/dezactivarea
microfonului

1. Apăsaţi agendă telefonică pe
ecranul telefonului.

Puteţi activa/dezactiva microfonul
prin apăsarea n.

Apelarea prin reapelarea
numărului

De la telecomanda de pe volan,
apăsaţi q/w pentru afişarea listei
apelurilor sau menţineţi apăsat y pe
ecranul telefonului.

Pentru a respinge apelul, apăsaţi
x/n pe telecomanda de pe
volan sau apăsaţi Respingere pe
ecran.

2. Pentru a conversa la telefon,
apăsaţi q/w pe telecomanda de
pe volan sau apăsaţi Acceptare
pe ecran.

Telefonul

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 agendă telefonică pe
ecranul telefonului.

2. Apăsaţi o pe ecranul agendă
telefonică.

55

56

Telefonul

3. Folosiţi tastatura pentru a
introduce numele pe care doriţi să
îl căutaţi. Pentru detalii, consultaţi
„Căutarea numelui” 3 53.
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. Vă recomandăm să
acceptaţi întotdeauna solicitarea
agendei telefonice la sincronizarea
iniţială a telefonului.
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.

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 istoric apeluri pe ecranul
telefonului.
2. Apăsaţi a, b sau c.

(Apel efectuat)

Telefonul
Efectuarea unui apel cu ajutorul
numerelor de formare rapidă

(Apel ratat)

(Apel recepţionat)
3. Selectaţi intrarea din agenda
telefonică pe care doriţi să o
apelaţi.

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 dea 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 bucuraţivă 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.
Notă
Acest manual descrie toate opţiunile
şi funcţiile disponibile pentru diverse
sisteme Infotainment. Unele
descrieri, inclusiv cele pentru
funcţiile afişajului şi ale meniurilor,
pot să nu fie disponibile la
autovehiculul dumneavoastră

Introducere
datorită variantei de model,
specificaţiilor naţionale,
echipamentelor sau accesoriilor
speciale.

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

Introducere
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 d SEEK c
◆ Apăsaţi aceste butoane în timp
ce utilizaţi radio sau DAB pentru
a căuta automat posturile de
radio cu o recepţie bună. Puteţi

9.

10.

11.

12.
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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.
Butonul CD/AUX
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta funcţia audio CD/MP3/
AUX sau USB/iPod/Bluetooth.
Butonul RADIO BAND
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta radio FM/AM sau DAB.
Butonul TP
În timpul utilizării funcţiei RDS FM,
activaţi sau dezactivaţi funcţia TP
(program de trafic).
Butonul CONFIG
Apăsaţi acest buton pentru a
accesarea meniului Setări.
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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).

Introducere
Tipul 2
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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 d SEEK c
◆ 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).
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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.
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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 [d SRC c]
◆ 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 [d SRC c]

◆ 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

Introducere
Pornirea/oprirea sistemului

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
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■ 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

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.

Rotiţi butonul de control POWER/
VOLUME pentru a regla volumul
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 Settings (Setări) →
Radio settings (Setări radio) → Auto
volume control (Control automat
volum)).
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Volumul limitat la temperatura
ridicată

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

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.

Setări pentru tonalitate

Din Tone settings (Setări tonalitate)
caracteristicile sonore pot fi
configurate în mod diferit, depinzând
de sursa radio FM/AM/DAB şi de
funcţiile fiecărui player audio.

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).

Introducere
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 FM menu (Meniu FM), AM
menu (Meniu AM) sau DAB menu
(Meniu DAB) care include opţiunile
pentru selectarea posturilor emise.
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Redarea audio CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth sau intrarea sonoră
exterioară (AUX)

Apăsaţi în mod repetat butonul
CD/AUX pentru a comuta prin
funcţiile player-ului aduia, funcţia
AUX pentru discurile CD/MP3,
dispozitivul USB sau iPod conectat
sau player-ul audio Bluetooth. (MP3/
CD → AUX → USB sau iPod →
Bluetooth (Funcţie Bluetooth) → CD/
MP3 →....)
De la butonul de control al
telecomenzii, apăsaţi d SRC c 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).

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

Personalizarea
Butoanele principale/butonul de
control
Butoanele şi butonu de control
folosite în Settings (Setări) sunt
următoarele.
(12) Butonul CONFIG
Apăsaţi acest buton pentru a accesa
meniul Settings (Setări).

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 Settings (Setări) de
mai jos.

Introducere
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[Exemplu] Setări → Ora şi data →
Setare dată: 23 ian. 2012

Apăsaţi butonul CONFIG pentru
meniul Settings (Setări).
După consultarea tabelului de
informaţii pentru meniul Settings
(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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Tabelul de informaţii pentru Setări
[Limbi]

■ 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.

Selectaţi limba dorită.

[Ora şi data]

Set time (Setare oră): Modificaţi
manual orele şi minutele orei curente.
■ Set date (Setare dată): Modificaţi
manual anul/luna/data curent(ă).
■ Set time format (Setare format
oră): Selectaţi afişarea orei în
formatul de 12 h sau 24 h.
■ Set date format (Setare format
dată): Modificaţi formatul de afişare
a datei.
AAAA.LL.ZZ: 2012 ian. 23
ZZ/LL/AAAA: 23 ian. 2012

Introducere
LL/ZZ/AAAA: ian. 23, 2012
■ RDS clock synchronization
(Sincronizare oră RDS): Selectaţi
On (Pornit) sau Off (Oprit)
[Setări radio]

■ Auto volume control (Control
automat volum): Setaţi Off (Oprit)/
Low (Redus)/Medium (Mediu)/High
(Ridicat).
■ Maximum startup volume (Volum
maxim la pornire):
Modificaţi limita maximă a
volumului la pornire.

■ Radio favourites (Posturi de radio
favorite):
Modificaţi manual numerele paginii
de posturi de radio favorite.
■ AS-Stations (Posturi de radio AS):
Configuraţi funcţia Memorare
automată posturi pentru fiecare
aparat de radio.
■ RDS options (Opţiuni RDS): Setaţi
RDS options (Opţiuni RDS).
- RDS: On (Pornit)/Off (Oprit)
(activaţi sau dezactivaţi funcţia
RDS).
- Regional (Regional): On (Pornit)/
Off (Oprit) (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Regional (Regional)).
- Text scroll freeze (Oprire bară
derulare text): On (Pornit)/Off
(Oprit) (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Text scroll freeze (Oprire
bară derulare text)).
- TA volume (Volum TA): Setaţi TA
volume (Volum TA).
■ DAB settings (Setări DAB): Setaţi
DAB settings (Setări DAB).
- Auto ensemble linking (Corelare
automată ansamblu): On (Pornit)/
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Off (Oprit) (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Auto ensemble linking
(Corelare automată ansamblu)).
- Auto linking DAB-FM (Corelare
automată DAB - FM): On (Pornit)/
Off (Oprit) (activaţi sau dezactivaţi
funcţia Auto linking DAB-FM
(Corelare automată DAB - FM)).
- Dynamic audio adaption
(Adaptare audio dinamică): On
(Pornit)/Off (Oprit) (activaţi sau
dezactivaţi funcţia Dynamic audio
adaption (Adaptare audio
dinamică)).
- Band selection (Selectare
bandă): Setaţi Both (Ambele), LBand (Bandă L) sau Band III
(Bandă III).
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[Setări Bluetooth]

Bluetooth (Funcţie Bluetooth):
Introduceţi Bluetooth settings (Setări
Bluetooth).
■ Activation (Activare): Selectaţi On
(Pornit) sau Off (Oprit).
■ Device list (Listă de dispozitive):
Selectaţi dispozitivul dorit şi
selectaţi/conectaţi/separaţi sau
ştergeţi.
■ Pair device (Dispozitiv de
sincronizat): Încercaţi să
sincronizaţi un nou dispozitiv
Bluetooth.

■ Change Bluetooth code (Modificare
cod Bluetooth): Modificaţi/setaţi
manual codul Bluetooth.
■ Restore factory settings (Revenire
la setările din fabricaţie): Restauraţi
valorile iniţiale de configurare
înapoi la setările implicite.

Aparatul radio

Aparatul radio
Utilizarea ...................................... 77
Sistemul de date radio (RDS) ...... 84
Antena fixă ................................... 88

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.
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(8) Butoanele d SEEK c
■ 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,
rotiţi funcţia TP (program de trafic) la
On (Pornit) sau Off (Oprit).
(7) Butonul INFORMATION [INFO]

78

Aparatul radio

Vizualizaţi informaţiile pentru
posturile radio sau DAB emise.

Căutarea automată a unui post radio

Căutarea automată a componentei
service DAB

Ascultarea unui post de radio
sau DAB
Selectarea modului radio sau DAB

Apăsaţi butoanele d SEEK c pentru
a căuta automat posturi de radio
disponibile cu o recepţie bună.

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.

Apăsaţi butoanele d SEEK c pentru
căutarea automată a componentei
service DAB disponibile în ansamblul
curent.
Pentru salt la ansamblul anterior/
următor, apăsaţi butoanele d SEEK
c.

Aparatul radio
Căutarea unui post radio

Căutarea unui ansamblu DAB

Legarea serviciului DAB

Ţineţi apăsate butoanele d SEEK c
pentru a schimba rapid frecvenţa şi
apoi eliberaţi butonul la frecvenţa
dorită.

Menţineţi apăsate butoanele d SEEK
c pentru căutarea automată a
componentei serviciului DAB
disponibil cu recepţie bună.

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

(DAB-DAB activat/DAB-FM activat)
Când configuraţi Auto linking DABFM (Corelare automată DAB - FM) ca
activat, dacă semnalul serviciului
DAB este slab, sistemul Infotainment
primeşte automat componenta
serviciului legat (consultaţi Settings
(Setări) → Radio settings (Setări
radio) → DAB settings (Setări DAB) →
Auto linking DAB-FM (Corelare
automată DAB - FM)).

Reglarea manuală a unui post radio

Reglarea manuală a unui post DAB

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

Din modul DAB, apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a accesa DAB
menu (Meniu DAB).
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta DAB
manual tuning (Acordare 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.

Aparatul radio
Folosirea 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.
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Utilizarea butoanelor PRESET
Salvarea unui buton PRESET

Afişarea informaţiilor DAB

Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a vizualiza DAB
stations list (Listă posturi de radio
DAB).
■ Vor fi afişate informaţiile DAB
stations list (Listă posturi de radio
DAB).
■ Dacă DAB stations list (Listă posturi
de radio DAB) este gol,
actualizarea DAB stations list (Listă
posturi de radio DAB) începe
automat.

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.

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 Settings
(Setări) → Radio settings (Setări
radio) → Radio favourites (Posturi
de radio favorite) (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.

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

Folosirea meniului radio sau
DAB

Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru
a afişa meniul radioului sau DAB
menu (Meniu DAB).

Din elementul FM menu (Meniu FM)/
AM menu (Meniu AM)/DAB menu
(Meniu DAB), răsuciţi butonul de
comandă MENU-TUNE pentru a
selecta Favourites list (Listă de
favorite), apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Aparatul radio
Vor fi afişate informaţiile Favourites
list (Listă de favorite).
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta
Favourites list (Listă de favorite)
dorită şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a recepţiona
canalul emitent relevant.
Meniu FM/AM → Listă de posturi de
radio FM/AM

posturi de radio FM)/AM stations list
(Listă posturi de radio AM), apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Vor fi afişate informaţiile FM stations
list (Listă posturi de radio FM)/AM
stations list (Listă posturi de radio
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 elementul FM menu (Meniu FM)/
AM menu (Meniu AM), răsuciţi
butonul de comandă MENU-TUNE
pentru a selecta FM stations list (Listă
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Din elementul FM menu (Meniu FM)/
DAB menu (Meniu DAB), răsuciţi
butonul de comandă MENU-TUNE
pentru a trece la FM category list
(Listă de categorii FM)/DAB category
list (Listă de categorii DAB), apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Vor fi afişate FM category list (Listă de
categorii FM)/DAB category list (Listă
de categorii DAB).
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta lista
dorită şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a recepţiona
frecvenţa emitentă relevantă.
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Meniu DAB → Anunţuri DAB

Din elementul DAB menu (Meniu
DAB), răsuciţi butonul de comandă
MENU-TUNE pentru a trece la DAB
announcements (Anunţuri DAB), apoi
apăsaţi butonul MENU-TUNE.
Vor fi afişate DAB announcements
(Anunţuri 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 elementul FM menu (Meniu FM)/
AM menu (Meniu AM)/DAB menu
(Meniu DAB), răsuciţi butonul de
comandă MENU-TUNE pentru a
trece la Update FM stations list
(Actualizare listă posturi de radio
FM)/Update AM stations list
(Actualizare listă posturi de radio
AM)/Update DAB stations list
(Actualizare listă posturi de radio
DAB), apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

■ Va începe actualizarea FM stations
list (Listă posturi de radio FM)/AM
stations list (Listă posturi de radio
AM)/DAB stations list (Listă posturi
de radio DAB).
■ În timpul actualizării FM stations list
(Listă posturi de radio FM)/AM
stations list (Listă posturi de radio
AM)/DAB stations list (Listă posturi
de radio DAB), apăsaţi butonul
MENU-TUNE sau butonul P
BACK pentru a opri 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.

Aparatul radio
Configurarea RDS

■ 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.

Apăsaţi butonul CONFIG pentru a
afişa meniul Settings (Setări).
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a trece la Radio
settings (Setări radio) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta RDS
options (Opţiuni RDS) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Activarea şi dezactivarea
modului RDS
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Setaţi opţiunea RDS On (Pornit) sau
Off (Oprit).
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).
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Din meniul RDS options (Opţiuni
RDS), rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a merge la RDS
Off (Oprit) 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.
Setaţi opţiunea Regional (Regional)
(REG) la On (Pornit) sau Off (Oprit).
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.

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

Activarea sau dezactivarea
îngheţării derulării textului

Activarea sau dezactivarea funcţiei
Text scroll freeze (Oprire bară
derulare text) (pentru afişarea
informaţiilor serviciului de programe):

Din meniul RDS options (Opţiuni
RDS), rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a merge la Text
scroll freeze (Oprire bară derulare
text) Off (Oprit) şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a activa funcţia
Text scroll freeze (Oprire bară
derulare text).

Volumul sonor al anunţurilor
despre trafic (TA)

Volumul sonor minim al anunţurilor
despre trafic (TA) poate fi presetat.

Aparatul radio
Volumul sonor minim al anunţurilor
despre trafic poate fi mărit sau redus
comparativ cu volumul sonor al redării
audio normale.

Din meniul RDS options (Opţiuni
RDS), răsuciţi butonul de comandă
MENU-TUNE pentru a trece la TA
volume (Volum TA), apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a regla nivelul
TA volume (Volum TA) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.

Serviciul radio de trafic
TP = Programul de trafic
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Staţiile de servicii radio pentru trafic
sunt staţii RDS care transmit ştiri din
trafic.
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.
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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.

Blocarea anunţurilor despre
trafic curente

Antena fixă

Blocaţi un anunţ despre trafic curent,
de ex., în timpul recepţiei radio TA:

În afara modului Telefon, apăsaţi
butonul TP.

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

Aparatul radio
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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Dispozitivul de redare CD ............ 90
Dispozitivele auxiliare .................. 99

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 antipiraterie 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.

Sistemele audio
■ 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/CDROM
■ 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 suprainscripţionare, 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

■

■
■

■
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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).
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■ 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.
Atenţionări 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 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)
Atenţionări privind utilizarea fişierelor
muzicale MP3/WMA
■ Acest produs poate reda fişierele
MP3 (WMA) cu extensia numelui
de fişier: .mp3, .wma (cu litere mici)
sau .MP3şi .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
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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 d SEEK c
■ 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 No CD inserted (Nu este
introdus niciun CD), iar funcţia nu
va fi selectată.
■ Va fi redată automat piesa redată
anterior.

Sistemele audio
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.
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Schimbarea piesei redate

Apăsaţi butoanele dSEEKc în modul
de redare pentru a reda piesa
anterioară sau piesa următoare.
Cu ajutorul butonului telecomenzii de
pe volan, piesele pot fi uşor
schimbate prin rotirea butonului de
control d SRC c.

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 redate

Ţineţi apăsate butoanele d SEEK c
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 No
information (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.

Sistemele audio
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.

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

Utilizarea meniului CD
Schimbarea modului de redare
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta
funcţiile de redare Amestecare sau
Repetare şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE pentru a On (Pornit)
sau Off (Oprit) funcţiile relevante.

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 Folders
(Directoare) şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta
folderul dorit şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Meniu CD → Căutare...

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.

Pentru discurile MP3 (WMA), rotiţi
butonul de control MENU-TUNE din
meniul CD, treceţi la Search...
(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].

Sistemele audio
■ 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.
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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

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

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].

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,
pot apărea probleme la utilizarea
dispozitivului.

100

Sistemele audio

■ Pentru a elimina dispozitivul USB,
folosiţi Menu USB (USB meniu) →
Remove USB (Deconectare USB)
folosind butonul MENU-TUNE.
■ 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.

Atenţionări 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)
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24kHz, 22.05kHz, 16kHz (pentru
MPEG-2)
■ Acest produs afişează fişierele
MP3 (WMA) cu extensia numelui
de fişier: .mp3, .wma (cu litere mici)
sau .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
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◆ 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.
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 d SEEK c
■ 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

Dacă există un capac pe borna de
conectare de deasupra panoului de
bord, trageţi şi deschideţi capacul
pentru a conecta dispozitivul de
stocare USB la fişierele muzică de
redat la borna de conectare USB.
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■ 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 încheierea redării şi
deconectarea dispozitivului de
stocare USB, folosiţi funcţia Menu
USB (USB meniu) → Remove USB
(Deconectare USB) pentru
eliminarea în siguranţă a
dispozitivului de stocare USB.

Remove USB (Deconectare USB).
Consultaţi funcţiile CD/MP3playerului din CD menu (Meniu CD).
Meniu USB → Eliminare USB

Utilizarea meniului USB
Instrucţiunile pentru Shuffle songs
(Redare aleatorie)/Repeat
(Repetare)/Folders (Directoare)/
Search... (Căutare...) de la Menu
USB (USB meniu) sunt similare cu
CD menu (Meniu CD) ale
dispozitivului de redare CD/MP3; a
fost adăugat numai elementul

Apăsaţi butonul MENU-TUNE din
modul redare pentru a afişa Menu
USB (USB meniu). Rotiţi butonul de
control MENU-TUNE pentru a vă
deplasa la Remove USB
(Deconectare USB) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE pentru a afişa
mesajul prin care sunteţi notificat că
puteţi elimina în siguranţă dispozitivul
USB.
Deconectaţi dispozitivul USB de la
mufa de conectare USB.
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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.

(8) Butoanele d SEEK c
■ 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

Dacă există un capac pe borna de
conectare de deasupra panoului de
bord, trageţi şi deschideţi capacul
pentru a conecta dispozitivul iPod la
fişierele muzică de redat la borna 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

Sistemele audio
■ 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.

■ 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.
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■ Funcţiile de redare şi opţiunile
afişajului de informaţii al iPodplayerului utilizat cu acest produs
poate fi diferite faţă cele ale iPodului 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.
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Deconectarea redării iPod
Pentru a încheia redarea, apăsaţi
butonul RADIO BAND sau CD/AUX
pentru a selecta alte funcţii.
Utilizarea meniului iPod
De la iPod Menu (Meniu iPod),
instrucţiunile pentru Shuffle songs
(Redare aleatorie)/Repeat
(Repetare)/Search... (Căutare...)
(inclusiv Audio book-uri şi
compozitori) sunt similare cu CD
menu (Meniu CD) ale dispozitivului de
redare CD/MP3; a fost adăugat
numai elementul Eject iPod (Ejectare
iPod). Pentru utilizare, consultaţi
fiecare opţiune pentru CD/MP3.

Meniu iPod → Ejectare iPod

Intrarea exterioară de sunet
(AUX)

Disponibil numai la modelele care
suportă conectarea unei surse
externe de sunet.

Apăsaţi butonul MENU-TUNE din
modul redare pentru a afişa iPod
Menu (Meniu iPod).
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a vă deplasa la
funcţia Eject iPod (Ejectare 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.

Butoanele principale/Comenzi
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 unui dispozitiv sursă
externe de sunet
Conectaţi ieşirea audio a unui
echipament audio extern la una din
mufele 1 sau 2 de intrare AUX.

Sistemele audio
■ 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.

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 cu hands-free ............. 114

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 d SEEK c
■ 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 Bluetooth settings (Setări
Bluetooth) pentru a permite altor
dispozitive să caute dispozitivul
Bluetooth.

Telefonul

Apăsaţi butonul CONFIG şi utilizaţi
butonul de control MENU-TUNE
pentru a ajunge la Settings (Setări) →
Bluetooth settings (Setări Bluetooth)
→ Bluetooth (Funcţie Bluetooth) →
Pair device (Dispozitiv de
sincronizat) şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.
■ Dispozitivele Bluetooth pot fi
înregistrate nu doar cu ajutorul
butonului CONFIG, ci şi cu ajutorul
Phone Menu (Meniu telefon) →
Bluetooth settings (Setări
Bluetooth) → Bluetooth (Funcţie

Bluetooth) → Add device
(Handsfree) (Adăugare dispozitiv
(Handsfree)).
■ Dacă există deja un dispozitiv
Bluetooth conectat la sistemul
Infotainment, se va afişa mesajul
Bluetooth is busy (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 elementul
Settings (Setări) → Bluetooth
settings (Setări Bluetooth) →
Bluetooth (Funcţie Bluetooth) →
Change Bluetooth code (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
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succes, pe ecran se vor afişa
informaţiile aferente dispozitivului
Bluetooth.

■ Sistemul Infotainment poate asocia
până la cinci dispozitive Bluetooth.
■ Unele dispozitive Bluetooth pot fi
folosite numai când este setat un
element cu conectare întotdeauna.
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Conectarea/ştergerea/separarea
dispozitivelor Bluetooth

Apăsaţi butonul CONFIG şi utilizaţi
butonul de control MENU-TUNE
pentru a ajunge la Settings (Setări) →
Bluetooth settings (Setări Bluetooth)
→ Bluetooth (Funcţie Bluetooth) →
Device list (Listă de dispozitive) 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.

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 Bluetooth settings (Setări
Bluetooth) pentru a permite altor
dispozitive să caute dispozitivul
Bluetooth.

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.

Telefonul

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, folosiţi butonul
MENU-TUNE cu butonul de
comandă pentru realizarea
Settings (Setări) → Bluetooth
settings (Setări Bluetooth) →
Restore factory settings (Revenire
la setările din fabricaţie).
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.
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■ 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.
Se va afişa o pictogramă cu o notă
muzicală [n] în colţul din dreapta jos
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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 d SEEK c 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.

Telefonul
■ 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 deactivated (Bluetooth
dezactivat)
Verificaţi dacă activarea Bluetooth
este setată ca Activat (ON). Funcţia
Bluetooth poate depinde de
activarea dispozitivului Bluetooth.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth este
ocupat)
Verificaţi dacă sunt conectate
dispozitive Bluetooth. Pentru a
conecta un nou dispozitiv,
deconectaţi mai întâi dispozitivele
conectate şi apoi reconectaţi.
■ Device list is full (Lista dispozitivelor
este plină)
Verificaţi dacă există mai puţin de 5
dispozitive asociate. Nu pot fi
asociate mai mult de 5 dispozitive.
■ No phone book available (Nu este
disponibilă agenda telefonică)
Acest mesaj va fi afişat dacă
telefonul mobil nu suportă
transmisia contactelor. Dacă acest
mesaj apare după mai multe
încercări, înseamnă că dispozitivul
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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

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

MENU-TUNE cu butonul de
comandă şi selectaţi Decline
(Respingere apel).

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.

■ În timpul conversaţiei, puteţi bloca
transmiterea sunetului prin
selectarea opţiunii Mute Mic
(Anulare sonor microfon) prin
utilizarea butonului MENU-TUNE
cu butonul de control.

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.

■ Pentru a respinge un apel, apăsaţi
butonul Mute Mic (Anulare sonor
microfon)/Hang up (Încheiere
convorbire) de pe telecomanda de
pe volan sau folosiţi butonul

Telefonul

■ 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.
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Pentru a încheia apelul, apăsaţi
butonul Mute Mic (Anulare sonor
microfon)/Hang up (Încheiere
convorbire) de pe telecomanda de pe
volan sau rotiţi butonul MENU-TUNE
pentru a trece la Hang up (Încheiere
convorbire) şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Apelarea prin reapelarea
numărului

Terminarea unui apel

De la telecomanda de pe volan,
apăsaţi butonul Call (Apelare) pentru
a afişa ecranul de ghidare pentru
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reapelare sau menţineţi apăsat
butonul pentru a afişa ecranul
jurnalului de apeluri.
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta Yes
(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
Enter number (Înregistrare număr) şi
apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Telefonul
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

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.

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.
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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,
răsuciţi butonul de comandă
MENU-TUNE pentru a selecta Phone
book (Agendă telefonică), 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
Search (Căutare) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta First
Name (Prenume) sau Last Name
(Nume) 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.

Telefonul
Meniu telefon → Agenda telefonică →
Actualizare
■
■

Actualizează contactele telefonului
mobil conectat la contactele
sistemului.
Cu ajutorul butonului MENU-TUNE
cu butonul de comandă, selectaţi
Phone Menu (Meniu telefon) → Phone
book (Agendă telefonică) → Update
(Actualizare) şi apoi apăsaţi butonul
MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta Yes
(Da) sau No (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

■

■
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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
____.
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■ Apelurile înregistrate la contacte
fără un nume vor fi indicat ca No
number in contact (Nu există niciun
număr la persoana de contact).
■ 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.

Cu ajutorul butonului MENU-TUNE
cu butonul de comandă, selectaţi
Phone Menu (Meniu telefon) → Phone
book (Agendă telefonică) → Delete all
(Ştergere toate) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE.
Rotiţi butonul de control
MENU-TUNE pentru a selecta Yes
(Da) sau No (Nu) şi apoi apăsaţi
butonul MENU-TUNE pentru a şterge
toate contactele sau a anula.
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Cu ajutorul butonului MENU-TUNE
cu butonul de comandă, selectaţi
Phone Menu (Meniu telefon) → Call
lists (Liste de apeluri) şi 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.

Meniu telefon → Liste de apeluri

Verificaţi, utilizaţi sau ştergeţi
contactele.

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 Please wait (Vă
rugăm să 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. Sistemul
Infotainment prezintă informaţiile
transmise de la telefon.

Meniu telefon → Setări Bluetooth

Configurează funcţia Bluetooth.
Cu ajutorul butonului MENU-TUNE
cu butonul de comandă, selectaţi
Phone Menu (Meniu telefon) →
Bluetooth settings (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 Sound & Signals
(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

Telefonul
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
de volumul sonor transmis de la
telefonul mobil. Reglaţi volumul
sonor al tonului de apel dacă
volumul sonor este prea scăzut.

Pentru a reiniţializa Bluetooth settings
(Setări 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 Yes (Da) cu butonul
MENU-TUNE.
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Introducere

Numele, logourile, emblemele,
sloganurile, numele modelelor
autovehiculelor şi designurile
caroseriei autovehiculelor care apar
în acest manual, inclusiv, dar fără a
se limita la GM, logoul GM,
CHEVROLET, emblema
CHEVROLET, CRUZE şi logoul
CRUZE sunt mărci comerciale şi/sau
mărci de service ale General Motors
LLC, filialelor sale, afiliaţilor sau
licenţiatorilor săi.
Informaţiile din acest manual
completează manualul de utilizare.
Acest manual descrie funcţiile cu care
poate fi echipat sau nu autovehiculul,
fie pentru că acestea sunt opţiuni pe
care nu le-aţi cumpărat, fie datorită
modificărilor ulterioare tipăririi acestui

manual de utilizare. Pentru a
confirma fiecare dintre funcţiile
autovehiculului, consultaţi
documentaţia aferentă, furnizată în
momentul achiziţiei.
Păstraţi acest manual de utilizare în
vehicul, astfel încât să îl puteţi
consulta la nevoie. În momentul
vânzării autovehiculului, lăsaţi acest
manual în autovehicul.

Informaţii generale
Citiţi următoarele pagini pentru a vă
familiariza cu caracteristicile
sistemului Infotainment.
Sistemul Infotainment dispune de
funcţii încorporate, care vă permit să
vă concentraţi asupra condusului,
prin dezactivarea unor funcţii în
timpul deplasării. O funcţie de
estompare nu este disponibilă dacă
vehiculul se deplasează.

Introducere
Atunci când vehiculul este parcat,
toate funcţiile sunt disponibile. Înainte
de deplasare:
■ Familiarizaţi-vă cu utilizarea
sistemului Infotainment, a
butoanelor de pe panoul frontal şi a
celor de pe ecran.
■ Configuraţi sistemul audio prin
presetarea posturilor favorite,
setarea tonului şi ajustarea
difuzoarelor.
■ Configuraţi numerele de telefon în
prealabil, pentru ca acestea să
poată fi apelate cu uşurinţă prin
apăsarea unui singur buton sau
printr-o singură comandă vocală, în
cazul vehiculelor echipate cu
telefon.

9 Avertisment
Îndepărtarea privirii de la şosea
pentru prea mult timp sau prea des
în timpul folosirii sistemului
Infotainment sau a sistemului de
navigaţie poate produce un
accident. Dvs şi alte persoane aţi

putea fi răniţi sau ucişi. Nu
acordaţi mută atenţie acestor
sarcini în timp ce conduceţi.
Limitaţi-vă la priviri scurte către
afişajele autovehiculului şi
concentraţi-vă atenţia asupra
condusului. Utilizaţi comenzile
vocale ori de câte ori acest lucru
este posibil.
Autovehiculul are Dezactivarea
alimentării accesoriilor (RAP). Cu
RAP, sistemul audio poate fi folosit
chiar după oprirea contactului.

Curăţarea suprafeţelor foarte
lucioase şi a afişajelor pentru
informaţii despre autovehicul şi
a afişajelor radio

Pentru autovehicule cu suprafeţe
foarte lucioase sau afişaje pentru
informaţii despre autovehicul, folosiţi
o lavetă cu microfibră pentru a şterge
suprafeţele. Înainte de a şterge
suprafaţa cu laveta din microfibră,
folosiţi o perie cu peri moi pentru a
îndepărta murdăria care ar putea
zgâria suprafaţa. Apoi folosiţi laveta
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din microfibră, frecând uşor pentru a
curăţa. Nu folosiţi niciodată detergenţi
pentru geamuri sau solvenţi. Spălaţi
periodic manual, separat laveta din
microfibră, folosind săpun neutru. Nu
folosiţi înălbitor sau balsam de rufe.
Clătiţi bine şi uscaţi la aer înainte de
următoarea folosire.

Atenţie
Nu ataşaţi un dispozitiv cu cupă de
aspiraţie la afişaj. Aceasta poate
produce avarii care nu vor fi
acoperite de garanţia
autovehiculului.

Actualizări software

Consultaţi-vă cu dealerul
dumneavoastră pentru posibilele
actualizări software din viitor.

Prezentarea generală
Sistemul Infotainment este comandat
cu ajutorul butoanelor, ecranului
tactil, comenzilor de pe volan şi
recunoaşterii vocale. Recunoaşterea
vocală 3 182.
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Prezentarea generală a elementelor de comandă
MyLink, pe bază de pictogramă cu sau fără sistem de navigaţie
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Butoane Presetare (1-6)
DEST (destinaţie)
NAV (navigaţie)
Săgeţi selectoare cu opt
căi (navigare hărţi)
CONFIG (configurare)
RPT NAV (repetare navigaţie)
CLOCK
INFO (informaţii)
TONE
AS (salvare automată)
m (putere/volum)
t (anterioara/înapoi)
HOME (pagină de pornire)
r (redare/pauză)
SRCE (sursa)
y/@ (telefon/fără sonor)
v (următorul/derulare înainte)
FAV (pagini favorite 1-6)
BACK
d (scoatere)
MENU/SEL (meniu/selectare)

Utilizarea
Butoanele de comandă ale
sistemului infotainment

Butoanele de pe panoul frontal sunt
utilizate pentru activarea funcţiilor
primare în timpul utilizării sistemului
infotainment.
m (putere/volum):
1. Apăsaţi pentru a porni şi opri
sistemul.
2. Rotiţi pentru a regla volumul.
r (redare/întrerupere): Apăsaţi
r pentru a începe, întrerupe şi
relua redarea.
Redarea unui CD audio 3 144
SRCE (sursă): Apăsaţi pentru a
schimba sursele audio cum ar fi radio
AM/FM, DAB, CD şi AUX.
TONE: Apăsaţi pentru a accesa
ecranul meniul sunet pentru a regla
joasele, mediile şi înaltele.
Setări pentru tonalitate 3 136
INFO (informaţii): Apăsaţi pentru a
defila prin ecranul cu informaţii audio
sau pentru sistemul de navigaţie.
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CONFIG (configurare): Apăsaţi
pentru a ajusta funcţiile pentru radio,
sistemul de navigaţie, afişaj, telefon,
vehicul şi oră. Configurarea meniului
3 176
HOME: Pagină de pornire 3 131
MENU/SEL (meniu / selectare):
Răsuciţi pentru a evidenţia o
caracteristică. Apăsaţi pentru a activa
funcţia evidenţiată.
y/@ (telefon / fără sonor): Comenzi
Bluetooth 3 188
NAV (navigaţie):
1. Apăsaţi pentru a vizualiza poziţia
curentă a vehiculului pe ecranul
hărţii.
2. Continuaţi să apăsaţi pentru a
trece prin ecranele hartă
completă şi împărţit.
RPT NAV (repetare navigaţie):
Apăsaţi pentru a repeta ultima
intervenţie a comenzii vocale.
DEST (destinaţie): Apăsaţi pentru a
repeta ultima intervenţie a comenzii
vocale.
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■ Apăsaţi pentru a introduce o
destinaţie.
■ Dacă a fost deja introdusă o
destinaţie, apăsaţi pentru
accesarea meniului destinaţie.
Destinaţie 3 166
BACK: Apăsaţi pentru a reveni la
ecranul anterior dintr-un meniu.
Dacă sunteţi pe o pagină accesată
direct de la un buton de pe panoul
frontal sau de la un buton de pe
ecranul paginii de pornire, la
apăsarea butonului BACK (ÎNAPOI)
veţi reveni la pagina de pornire.
FAV (pagini favorite 1-6): Apăsaţi
pentru a afişa numărul curent al
paginii deasupra butoanelor de
presetare. Posturile salvate pentru
fiecare listă sunt asociate butoanelor
de presetare sensibile la atingere din
partea de jos a ecranului. Numărul de
liste FAV presetate poate fi modificat
din meniul configuraţiei.

v (următorul/derulare înainte):
1. Apăsaţi pentru a căuta pista
următoare.
2. Ţineţi apăsat pentru a derula rapid
înainte printr-o pistă.
3. Eliberaţi butonul pentru a reveni la
viteza de redare normală.
Redarea unui CD audio 3 144
4. Pentru AM, FM sau DAB, apăsaţi
pentru a căuta postul următor cu
semnal puternic.
t (anterioara/înapoi):
1. Apăsaţi pentru a căuta până la
începutul pistei curente sau
anterioare. Dacă pista a fost
redată pentru mai puţin de cinci
secunde, caută pista anterioară.
Dacă se apasă pentru mai mult de
cinci secunde, este reluată pista
curentă.
2. Ţineţi apăsat scurt pentru a derula
rapid înapoi printr-o pistă.
Eliberaţi butonul pentru a reveni la
viteza de redare normală.

Redarea unui CD audio 3 144
3. Pentru AM sau FM, apăsaţi pentru
a căuta postul anterior cu semnal
puternic.
Butoane de presetare (1-6):
Butoanele de presetare numerotate
de la unu la şase pot fi utilizate pentru
selectarea posturilor AM, FM şi DAB
salvate.
Săgeţi selectoare cu opt căi: Apăsaţi
săgeţile pentru a naviga prin hartă.
CLOCK: Apăsaţi pentru setarea orei.
d (scoatere): Apăsaţi pentru a scoate
un disc din CD player.

Butoanele ecranului tactil

Butoanele ecranului tactil se
regăsesc pe ecran şi sunt evidenţiate
dacă o funcţie este disponibilă. Unele
butoane de comutare a ecranului sunt
evidenţiate dacă sunt active şi sunt
estompate dacă sunt inactive.

Comenzile de pe volan

Dacă există în dotare, unele funcţii
audio pot fi comandate prin
intermediul comenzilor de pe volan.

Introducere

q/w (apasă şi vorbeşte): Apăsaţi
pentru a răspunde la un apel primit
sau pentru a interacţiona cu
Bluetooth sau recunoaşterea vocală.
x/n (fără sonor / încheiere apel):
Apăsaţi pentru a refuza un apel primit
sau pentru a încheia apelul curent.
Apăsaţi pentru a trece în surdină
difuzoarele autovehiculului în timpul
folosirii sistemului infotainment.
Apăsaţi din nou pentru a activa
sunetul. Apăsaţi pentru anularea
recunoaşterii vocale.
d SRC c (control de la rotiţă): Apăsaţi
pentru a selecta o sursă audio.
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Folosiţi rotiţa pentru a selecta post
radio favorit următor sau anterior,
redarea audio prin CD, piste MP3,
USB şi Bluetooth.
Folosiţi d SRC pentru salt la
următoarea melodie sau următorul
spectacol cu ajutorul Stitcher.
X− (volum): apăsaţi + pentru a creşte
volumul. Apăsaţi - pentru reducere.

Pagină de pornire

Funcţionarea

Butoanele ecranului tactil
Pagina de pornire permite accesul la
multe caracteristici.
Înapoi: Apăsaţi din pentru a reveni la
pagina anterioară.
Acasă: Apăsaţi pentru a merge înapoi
la pagina de pornire.
Fav: Apăsaţi pentru afişarea unei
pagini de posturi (favorite) AM, FM
sau DAB. Apăsaţi în continuare Fav
pentru a derula prin paginile favorite.
Mai multe l: Apăsaţi pentru a merge
la următoarea pagină.

Sistemul Infotainment este comandat
prin apăsarea ecranului şi folosirea
butoanelor rotative şi a altor butoane.
Recunoaşterea vocală, prin
comenzile de pe volan, poate fi
folosită pentru comanda
caracteristicilor Infotainment.
Apăsaţi q/w din comenzile de pe
volan pentru a începe recunoaşterea
vocală.
Recunoaşterea vocală3 182
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Personalizarea paginii de pornire

Prima pagină de pornire poate fi
personalizată.
Pentru adăugarea butoanelor pe
ecran:
1. Apăsaţi Meniu.
2. Apăsaţi Personalizare.
3. Apăsaţi un buton de pe ecran pe
care să îl adăugaţi sau eliminaţi
de pe prima pagină de pornire. Un
H indică faptul că va fi afişat.
Numărul maxim de butoane de pe
pagina de pornire 1 este opt.
4. Apăsaţi Efect..

Pentru deplasarea butoanelor pe
ecran:
1. Apăsaţi Sortare.
2. Apăsaţi o pictogramă pe care să o
schimbaţi cu altă pictogramă.
3. Selectaţi o pictogramă cu care să
o înlocuiţi.
4. Apăsaţi Efect..
Pentru a restabili caracteristicile
implicite ale paginii de pornire 1:
1. Apăsaţi Meniu.
2. Apăsaţi Restabilire implicite
pagină de pornire.
3. Apăsaţi Da sau Anulare.
Funcţiile paginii de pornire
Butoanele de pe ecran acţionate prin
apăsare sunt evidenţiate când este
disponibilă o caracteristică.
În timp ce vehiculul se depalsează,
diferite funcţii sunt dezactivate.

Apăsaţi butonul de pe ecran În curs
redare pentru a afişa pagina sursei
active. Sursele disponibile sunt AM,
FM, DAB, CD, USB/iPod, Stitcher şi
AUX.
Radio AM-FM 3 138, Dispozitiv de
redare CD 3 143, Radio internet
Stitcher 3 156, Dispozitive auxiliare
3 145

Apăsaţi butonul de pe ecran
Navigaţie pentru afişarea unei hărţi a
poziţiei curente a autovehiculului.

Introducere
Cu ajutorul sistemului de navigaţie
3 160, Hărţi 3 162, Simboluri de
navigaţie 3 164, Meniu Configurare
3 176

Apăsaţi butonul ecranului Destinaţia
pentru afişarea paginii de pornire
pentru introducerea destinaţiei sau a
meniului destinaţiei. Butoanele pe
ecran disponibile asigură accesul
uşor la o varietate de moduri de
introducere a unei destinaţii.
Destinaţie 3 166

Apăsaţi butonul de pe ecran Telefon
pentru a afişa pagina principală a
telefonului.
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Telefonul 3 188

Setări pentru tonalitate 3 136

Apăsaţi butonul de pe ecran Config.
pentru a afişa pagina principală a
configuraţiei. Din acest afişaj, ajustaţi
funcţii cum ar fi ora şi data, radioul,
telefonul, sistemul de navigaţie,
vehiculul şi afişajul.
Configurarea meniului 3 176

Apăsaţi butonul de pe ecran Imagini
pentru a vizualiza imaginile de pe
unitatea USB sau cardul SD.
Imaginile de pe cardul SD pot fi
vizualizate numai prin intermediul
unui adaptor USB.
Imagini 3 148

Apăsaţi butonul de pe ecran Ton.
pentru a afişa pagina principală a
tonului. Ajustaţi tonul şi difuzoarele
apăsând butoanele de pe ecran
pentru a modifica nivelul volumului
pentru joase, medii, înalte, fader şi
balans.

Apăsaţi butonul de pe ecran AM
pentru a afişa pagina principală AM şi
a reda postul curent sau ultimul post
AM selectat.
Radio AM-FM 3 138
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Apăsaţi butonul de pe ecran FM
pentru a afişa pagina principală FM şi
a reda postul curent sau ultimul post
FM selectat.
Radio AM-FM 3 138

Apăsaţi butonul de pe ecran DAB
pentru a afişa pagina principală DAB
şi a reda postul curent sau ultimul
post DAB selectat.
Emisia audio digitală 3 140

Apăsaţi butonul de pe ecran Stitcher
pentru afişarea paginii de pornire
Stitcher şi a primi în flux ştiri, emisiuni
sportive şi spectacole de divertisment
prin intermediul sistemului audio.
Radio prin internet Stitcher 3 156

Apăsaţi butonul de pe ecran S
Bluetooth pentru afişarea paginii
principale de redare audio Bluetooth
pentru a reda muzică prin intermediul
unui dispozitiv Bluetooth.
Fişiere muzică prin Bluetooth 3 152

Apăsaţi butonul de pe ecran CD
pentru a afişa pagina principală CD şi
a reda postul curent sau ultima pistă
de pe CD selectată.
Dispozitivul de redare CD 3 143

Apăsaţi butonul de pe ecran iPod
pentru a afişa pagina principală iPod
şi a reda postul curent sau ultima
pistă selectată.
Dispozitivele externe 3 154

Introducere

Apăsaţi butonul de pe ecran USB
pentru a afişa pagina principală USB
şi a reda postul curent sau ultima
pistă selectată.
Portul USB 3 146

Apăsaţi butonul de pe ecran AUX
pentru a accesa orice dispozitiv
auxiliar conectat.
Dispozitivele auxiliare 3 145

Apăsaţi butonul de pe ecran Inf.
rapide pentru accesarea informaţiilor
despre redarea audio.
Informaţii rapide 3 138
Apăsaţi butonul de pe ecran Mesaje
(dacă există în dotare) pentru
afişarea căsuţei de intrări a mesajelor
text.
Mesaje text 3 195

Dacă există în dotare, această
caracteristică este disponibilă prin
intermediul pictogramei Buton aplic.
de pe pagina de pornire a aparatului
radio. Descărcarea şi utilizarea
aplicaţiilor necesită o conexiune Wi-Fi
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la internet ca parte a planului de
servicii de date al smartphone-ului
sau al altui dispozitiv mobil. La
majoritatea smartphone-urilor,
activarea se află la meniul setări la
Partajare reţea mobilă, Hotspot
personal, Hotspot mobil, Hotspot WiFi sau alt meniu similar. După
activarea conexiunii Wi-Fi la
smartphone, apăsaţi pictograma
Buton aplic. de pe pagina de pornire
a aparatului radio. Respectaţi
comenzile pentru a configura
conexiunea la internet şi setarea unui
cont.
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Operarea de bază

Operarea de bază
Operarea de bază ...................... 136
Setări pentru tonalitate .............. 136

Operarea de bază
Redarea de la radio

m (putere/volum):
■ Apăsaţi pentru a porni sau opri
radioul.
■ Răsuciţi pentru a creşte sau reduce
volumul sursei active.
De asemenea, pentru reglarea
volumului pot fi utilizate comenzile de
pe volan.
Comenzile de pe volan 3 129

Funcţionare aparat radio

Aparatul radio va funcţiona când
aprinderea este ON/RUN sau ACC/
ACCESSORY. Când aprinderea
trece de la ON/RUN la LOCK/OFF,
aparatul radio va continua dă
funcţioneze timp de 10 minute sau
până la deschiderea uşii şoferului.
Aparatul radio poate fi pornit prin
apăsarea m de pe aparatul radio, iar
acesta va rămâne pornit timp de 10
minute. Deschiderea uşii şoferului nu
va opri aparatul radio.

Aparatul radio poate fi oprit în orice
moment prin apăsarea butonului
power (pornit-oprit).

Sursă audio

Apăsaţi SRCE sau SRC de pe
comenzile de pe volan pentru
afişarea şi derularea prin sursele
disponibile AM, FM, DAB, Stitcher
(dacă există în dotare), CD, USB,
AUX şi redare audio prin Bluetooth.

Setări pentru tonalitate
Pentru accesarea setărilor pentru
tonalitate, apăsaţi butonul TONE sau
Ton. de pe pagina de pornire. Setările
pentru tonalitate sunt specifice
fiecărei surse.
Pentru reglarea setărilor:
■ Bas: Apăsaţi + sau − pentru a
modifica nivelul.
■ Mid (medii): Apăsaţi + sau − pentru
a modifica nivelul.
■ Înalte: Apăsaţi + sau − pentru a
modifica nivelul.

Operarea de bază
EQ: Apăsaţi sau răsuciţi butonul
MENU/SEL pentru a trece prin
opţiunile EQ presetate.
■ Fader: Apăsaţi butonul F sau R
pentru un nivel mai înalt al
volumului sunetului de la
difuzoarele faţă sau spate. Poziţia
din mijloc balansează sunetul între
difuzoarele din faţă şi din spate.
■ Balans: Apăsaţi butonul l sau R
pentru un nivel mai înalt al
volumului sunetului de la
difuzoarele stânga sau dreapta.
Poziţia din mijloc balansează
sunetul între difuzoarele din stânga
şi din dreapta.
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Aparatul radio

Informaţii generale

Căutarea unui post radio

Informaţii rapide

Apăsaţi SRCE sau SRC de la
comenzile de pe volan pentru a
selecta AM, FM sau DAB.
Rotiţi butonul MENU/SEL pentru a
găsi un post de radio. Pentru a
selecta un post presetat, apăsaţi
FAV pentru a derula prin paginile
favorite şi apoi apăsaţi un buton
presetat de la aparatul radio sau
butonul de pe ecran.

Informaţii generale ..................... 138
Căutarea unui post radio ........... 138
Listele de favorite ...................... 139
Sistemul de date radio (RDS) .... 140
Emisia audio digitală .................. 140
Recepţia radio ............................ 141
Informaţiile rapide asigură acces
rapid la informaţii despre un anumit
element.
Pentru accesare, apăsaţi Inf. rapide
de pe pagina de pornire sau butonul
INFO de pe panoul frontal. În funcţie
de sistem şi dacă sunt disponibile
opţiunile pentru respectiva regiune,
unele opţiuni pot fi marcate cu gri. Un
exemplu îl reprezintă informaţiile
audio, care afişează informaţii despre
elementul în curs de redare.

Căutarea unui post de radio

Apăsaţi t sau v pentru a căuta un
post de radio.

Aparatul radio
AM
1. Apăsaţi butonul de pe ecran AM
de pe pagina de pornire; selectaţi
AM prin apăsarea SRCE sau
SRC de la comenzile de pe volan;
sau rostiţi „Acord AM” sau „AM”
prin recunoaşterea vocală (dacă
există în dotare).
2. Apăsaţi butonul de pe ecran
Meniu pentru afişarea posturilor
AM sau a categoriilor.
3. Apăsaţi pentru a selecta o
opţiune. Pentru actualizarea listei
posturilor, apăsaţi
Reîmprospătare.

FM
1. Apăsaţi butonul de pe ecran FM
de pe pagina de pornire; selectaţi
FM prin apăsarea SRCE sau
SRC de la comenzile de pe volan;
sau rostiţi „Acord FM” sau „FM”
prin recunoaşterea vocală (dacă
există în dotare).
2. Apăsaţi butonul de pe ecran
Meniu pentru afişarea posturilor
FM sau a categoriilor.
3. Apăsaţi pentru a selecta o
opţiune. Pentru actualizarea listei
posturilor, apăsaţi
Reîmprospătare.

Listele de favorite
Salvarea posturilor de radio
presetate

Pot fi salvate până la 36 de posturi
presetate. Acestea pot fi din benzile
de unde AM, FM sau DAB.
1. De la pagina principală AM, FM
sau DAB, menţineţi apăsat
oricare din butoanele 1-6 sau unul
din butoanele presetate de pe
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ecran din partea inferioară a
ecranului. După câteva secunde
se aude un bip, iar pe butonul de
pe ecran respectiv se afişează
noile informaţii ale postului
presetat.
2. Repetaţi acest procedeu pentru
fiecare presetare.

Presetări benzi mixte

Fiecare pagină favorită poate salva
şase posturi presetate. Presetările de
pe o pagină pot fi diferite benzi radio.
Pentru a derula prin pagini, apăsaţi
FAV sau butonul de pe ecran Fav din
bara superioară. Deasupra
butoanelor de presetare este afişat
numărul curent al paginii. Posturile
memorate pentru fiecare pagină
favorită se afişează pe butoanele
presetate.
Pentru a schimba numărul de pagini
favorite afişate:
1. Apăsaţi Config. pe pagina de
domiciliu.
2. Apăsaţi Setări radio.
3. Apăsaţi Numărul paginilor
favorite.
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Setarea unui post presetat

Pentru a seta un post presetat dintr-o
pagină favorită, faceţi una din
următoarele:
■ Apăsaţi butonul de pe ecran Fav
din bara superioară pentru afişarea
ferestrei pop-up presetate. Apăsaţi
unul din butoanele presetate de pe
ecran pentru a merge la postul
presetat selectat.
■ În pagina principală AM, FM sau
DAB, apăsaţi unul dintre butoanele
de presetare de pe ecran pentru a
activa postul presetat selectat.

Sistemul de date radio
(RDS)
Caracteristicile RDS sunt disponibile
pentru utilizare numai la posturile FM
care transmit informaţii RDS. Cu
RDS, aparatul radio poate afişa
mesajele de la posturile radio.
Acest sistem se bazează pe
recepţionarea informaţiilor specifice
de la aceste posturi şi funcţionează
doar dacă informaţiile sunt
disponibile.

Când sunt transmite informaţiile de la
postul FM curent, numele postului
sau literele apelate se afişează pe
ecranul audio.

Emisia audio digitală
Caracteristicile DAB (emisie audio
digitală) sunt disponibile numai
pentru utilizare cu posturile FM care
transmit informaţii DAB. Cu DAB
radioul poate:
■ Căuta posturi care difuzează tipul
de programe selectat.
■ Primi anunţuri privind urgenţele
locale şi naţionale.
■ Afişa mesaje de la posturile de
radio.
Posturile de radio DAB sunt indicate
după denumirea programului, în loc
să fie indicate după frecvenţa de
difuzare.
Acest sistem se bazează pe
recepţionarea informaţiilor specifice
de la aceste posturi şi funcţionează
doar dacă informaţiile sunt
disponibile. În cazuri rare, un post de
radio ar putea difuza informaţii

incorecte, care pot duce la
funcţionarea incorectă a funcţiilor
radio. Dacă se întâmplă acest lucru,
contactaţi postul de radio.
Sistemul DAB este activat
întotdeauna.
Dacă informaţiile sunt difuzate de la
postul FM curent, pe ecranul
sistemului audio sunt afişate numele
postului sau literele de apelare. DAB
poate furniza un tip de program (PTY)
pentru programul curent şi numele
programului difuzat.

Informaţii generale

■ Cu DAB, pot fi difuzate mai multe
programe radio (servicii) pe o
singură frecvenţă.
■ Pe lângă serviciile audio digitale de
înaltă calitate, DAB este de
asemenea capabil să transmită
date asociate programelor şi o
multitudine de alte servicii de date,
inclusiv informaţii turistice şi despre
trafic.
■ Atât timp cât un receptor DAB
poate capta semnale transmise de
o staţie de emisie (chiar dacă

Aparatul radio

■

■
■

■

■

semnalul este foarte slab),
reproducerea sunetului este
asigurată.
Nu există fadingul (reducerea
volumului sunetului) specific
recepţiei AM sau FM; semnalul
DAB este reprodus la un volum
constant.
Dacă semnalul DAB este prea slab
pentru a fi interpretat de receptor,
recepţia este întreruptă complet.
Interferenţa cauzată de posturile
care sunt transmise pe frecvenţe
apropiate (tipic recepţiei AM şi FM)
nu survine în cazul conexiunii cu
DAB.
Dacă semnalul DAB este reflectat
de obstacole naturale sau clădiri,
calitatea recepţiei DAB se
îmbunătăţeşte, pe când recepţia
AM sau FM este înrăutăţită
considerabil în astfel de cazuri.
Atunci când recepţia DAB este
activată, acordorul FM al sistemului
Infotainment rămâne activ în fundal
şi caută în mod continuu posturile
de radio FM cu cea mai bună
recepţie. Dacă funcţia TP 3 140

este activată, sunt utilizate
anunţurile despre trafic ale postului
de radio FM cu cea mai bună
recepţie în acel moment.
Dezactivaţi TP, dacă nu doriţi ca
recepţia DAB să fie întreruptă de
anunţurile de trafic FM.

Anunţurile DAB

Pe lângă programul lor muzical, multe
posturi de radio DAB difuzează
diferite categorii de anunţuri. Atunci
când există anunţuri în aşteptare,
redarea radio sau CD / MP3 este
întreruptă.
Pentru selectarea mai multor
categorii de anunţuri în acelaşi timp:
1. Selectaţi Anunţuri DAB.
2. Activaţi categoriile de anunţuri
dorite.
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Recepţia radio
Dacă la priza pentru accesorii sunt
conectate aparate precum
încărcătoare pentru telefoane mobile,
accesorii ale vehiculului şi dispozitive
electronice externe, în timpul
recepţiei normale radio pot apărea
interferenţe ale frecvenţelor şi sarcină
electrostatică. Dacă apar interferenţe
sau sarcină electrostatică,
deconectaţi aparatul de la priza
pentru accesorii.

FM

Semnalele FM acoperă o rază de
doar între 16 şi 65 de km (10 până la
40 mi). Deşi radioul dispune de un
circuit electronic încorporat, care
asigură reducerea automată a
interferenţelor, pot apărea unele
sarcini electrostatice, în special în
jurul clădirilor şi dealurilor înalte şi
care provoacă creşterea şi reducerea
volumului.
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AM

Majoritatea posturilor AM au o arie de
acoperire mai mare decât cele FM,
mai ales pe timp de noapte. Cu cât
aria de acoperire este mai mare, cu
atât creşte posibilitatea de
interferenţă între frecvenţele
posturilor. Sarcina electrostatică
poate apărea atunci când recepţia
radio este afectată de furtuni sau de
linii de înaltă tensiune. Dacă este
întâmplă acest lucru, încercaţi să
reduceţi joasele.

Utilizarea telefonului mobil

Utilizarea telefonului mobil, cum ar fi
efectuarea sau primirea apelurilor
telefonice, încărcarea sau simpla
deţinere a telefonului, poate produce
interferenţe cu aparatul radio.
Deconectaţi telefonul sau opriţi-l dacă
apare interferenţa.

Dispozitivul de redare CD

Dispozitivul de redare
CD
Informaţii generale ..................... 143
Redarea unui CD audio ............. 144

Informaţii generale
Dispozitivul de redare CD poate reda:
■ Majoritatea CD-urilor audio
■ CD-R
■ CD-RW
■ Formate MP3, WMA neprotejate şi
AAC
La redarea oricărui disc înregistrabil
compatibil, calitatea sunetului poate fi
redusă din cauza discului, metodei de
înregistrare, calităţii fişierului audio
înregistrat sau modului în care a fost
manipulat discul.
Pot exista salturi multiple, piste
înregistrate cu dificultăţi la citire,
găsirea pistelor şi/sau încărcare şi
scoatere. Dacă survin astfel de
probleme, verificaţi dacă discul este
deteriorat sau încercaţi un disc
despre care ştiţi că este bun.
Pentru a evita deteriorarea CD
player-ului:
■ Nu utilizaţi discuri zgâriate sau
deteriorate.
■ Nu aplicaţi etichete pe discuri.
Etichetele pot rămâne în player.
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■ Introduceţi numai un disc o dată.
■ Feriţi fanta de încărcare de corpuri
străine, lichide şi resturi.
■ Folosiţi un marker pentru a eticheta
partea superioară a discului.

Încărcarea şi scoaterea
discurilor

Pentru a încărca un disc:
1. Porniţi autovehiculul.
2. Introduceţi un disc în fantă, cu
partea corectă în sus. Player-ul
trage complet discul. Dacă discul
este deteriorat sau încărcat
incorect, apare un mesaj de
eroare, iar discul este scos.
După ce este încărcat, discul este
redat automat.
Apăsaţi d pentru a scoate un disc din
CD player. Dacă discul nu este scos
în scurt timp, este tras automat în
player.
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Redarea unui CD audio

1. Apăsaţi butonul de pe ecran CD
din pagina de pornire sau selectaţi
CD din meniul popup al sursei
pentru a afişa pagina principală
CD.
2. Apăsaţi butonul ecranului Meniu
pentru a afişa opţiunile meniului.
3. Apăsaţi pentru a selecta opţiunea.
Pe pagina principală CD, se afişează
numărul pistei şi, atunci când sunt
disponibile, se afişează numele
melodiei, artistului şi al albumului.
Pentru a reda discul, utilizaţi
următoarele comenzi ale radioului:
r (redare/întrerupere): utilizaţi
pentru a întrerupe sau relua redarea.

t (anterioara/înapoi):
■ Apăsaţi pentru a căuta până la
începutul pistei curente sau
anterioare. Dacă pista a fost redată
pentru mai puţin de cinci secunde,
caută pista anterioară. Dacă se
apasă pentru mai mult de cinci
secunde, este reluată pista
curentă.
■ Ţineţi apăsat pentru a derula rapid
înapoi printr-o pistă. Eliberaţi
butonul pentru a reveni la viteza de
redare normală. Este afişat timpul
scurs.
v (următorul/derulare înainte):
■ Apăsaţi pentru a căuta până la pista
următoare.
■ Ţineţi apăsat pentru a derula rapid
înainte printr-o pistă. Eliberaţi
butonul pentru a reveni la viteza de
redare normală. Este afişat timpul
scurs.
Butonul MENU/SEL: rotiţi la dreapta
sau la stânga pentru a selecta pista
următoare sau anterioară. Apăsaţi
acest buton pentru a selecta din listă.

Dacă din meniu este selectată o pistă,
sistemul redă pista şi revine la
ecranul CD-ului.

Mesaje de eroare

Dacă se afişează Eroare de disc şi/
sau discul iese, motivul ar putea fi:
■ Discul este într-un format incorect
sau necunoscut.
■ Discul este foarte fierbinte.
Încercaţi din nou discul după ce
temperatura revine la normal.
■ Suprafaţa de rulare este foarte
degradată. Încercaţi din nou discul
dacă suprafaţa de rulare este mai
bună.
■ Discul este murdar, zgâriat, ud sau
întors invers.
■ Aerul este foarte umed. Încercaţi
din nou discul mai târziu.
■ A existat o problemă la arderea
discului.
■ Eticheta a rămas în CD player.
Dacă CD-ul nu este redat corect,
încercaţi un CD care ştiţi că merge.
Dacă eroarea persistă, contactaţi
dealerul.

Intrarea AUX

Intrarea AUX
Informaţii generale ..................... 145
Conectarea dispozitivelor
auxiliare ..................................... 145

Informaţii generale
Acest autovehicul dispune de o mufă
de intrare auxiliară, amplasată pe
consola centrală. Sursele audio
auxiliare posibile includ:
■ computer laptop
■ dispozitiv de redare mp3
■ casetofon
Această mufă nu este o ieşire audio.
Nu conectaţi căşti la mufa de intrare
auxiliară. Configuraţi orice dispozitive
auxiliare cu transmisia în poziţia P
(parcare).

Conectarea dispozitivelor
auxiliare
Conectaţi un cablu de 3,5 mm (1/8 in)
de la dispozitivul auxiliar la mufa de
intrare auxiliară. La conectarea unui
dispozitiv, sistemul începe automat
redarea de pe dispozitivul respectiv în
difuzoarele autovehiculului.
Dacă a fost deja conectat un
dispozitiv auxiliar, dar este activă o
sursă diferită, procedaţi într-unul din
următoarele moduri:
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■ Apăsaţi SRCE sau SRC de pe
comenzile de pe volan pentru a
derula toate ecranele disponibile
ale sursei audio, până când este
selectat ecranul sursei AUX.
■ Rostiţi „Redare Aux faţă” cu ajutorul
recunoaşterii vocale pentru
redarea dispozitivului auxiliar.
Recunoaşterea vocală 3 182
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Portul USB

Portul USB
Informaţii generale ..................... 146
Conectarea dispozitivelor USB . . 148
Redarea fişierelor audio salvate 148

Informaţii generale
Dispozitivul de redare mp3 USB
şi unităţile USB

■ Dispozitivele de redare mp3 USB şi
unităţile USB conectate trebuie să
fie conforme cu specificaţia USB
MSC (USB Mass Storage Class clasă de stocare în masă USB).
■ Nu sunt suportate unităţile hard
disc.
■ Aparatul de radio nu va putea reda
fişiere muzică protejate la
suprascriere.
■ Sisteme de fişiere acceptate:
FAT32, NTFS, Linux şi HFS+.
■ Următoarele restricţii se aplică
datelor memorate pe un MP3player USB sau dispozitiv USB:
◆ Adâncimea maximă a structurii
de foldere: opt nivele.
◆ Numărul maxim de fişiere MP3/
WMA ce pot fi afişate: 10.000.

◆ Poziţiile din lista de redare
trebuie să fie în formă de căi
relative.
◆ Atributele sistemului pentru
directoare/fişiere ce conţin date
audio nu trebuie să fie setate.
Aparatul radio acceptă conectarea
unui telefon mobil ca unitate USB, cât
timp telefonul mobil acceptă clasa de
stocare în masă USB sau are activat
suportul de unitate de disc USB.

Formate media USB

Portul USB vor suporta următoarele
formate media:
■ MP3
■ WMA neprotejat
■ AAC neprotejat
Pot fi acceptate alte formate.

Portul USB
Gracenote®

Tehnologia Gracenote încorporată în
aparatul radio ajută la gestionarea şi
navigarea colecţiei de fişiere cu
muzică pe dispozitivul USB. Când un
dispozitiv USB este conectat la
aparatul radio, Gracenote identifică
colecţia de fişiere cu muzică şi indică
în mod corect pe ecran albumul,
numele artistului, genurile şi ilustraţia
copertei. Dacă lipsesc informaţii,
Gracenote le va completa.
Căutarea bibliotecii de fişiere cu
muzică cu ajutorul recunoaşterii
vocale (dacă există în dotare)
Recunoaşterea vocală: Gracenote
îmbunătăţeşte căutarea fişierelor cu
muzică şi navigaţia prin identificarea
numelor formaţiei, artistului şi
albumului care pot fi dificil de
pronunţat, pronunţii neregulate şi
porecle. De exemplu, Gracenote
ajută sistemul să înţeleagă nume de
artişti, cum ar fi „INXS” sau „Mötley
Crüe”.De asemenea, permite
utilizarea numelor cum ar fi: „The
Boss”, „G.N.R.”, „The Fab Four” şi mii

de alte porecle ale artiştilor faimoşi,
sub formă de comenzi vocale pentru
accesarea fişierelor cu muzică.
Recunoaşterea vocală 3 182
Normalizare: Normalizarea ajută la
îmbunătăţirea corectitudinii
recunoaşterii vocale pentru titluri a
căror pronunţie sună similar. Ajută de
asemenea la gruparea listelor lungi
de genuri în 10 genuri obişnuite. De
exemplu, pot exista mai multe genuri
de rock în biblioteca media;
normalizarea le va grupa pe acestea
într-un gen rock. Valoarea implicită a
normalizării este dezactivat.
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Pentru activarea normalizării:
1. Apăsaţi CONFIG sau Config. pe
pagina de domiciliu.
2. Apăsaţi Setări radio, apoi apăsaţi
Opţiuni Gracenote.
3. Apăsaţi Normalizare pentru a îl
porni sau opri.
Ilustraţie copertă: Baza de date
încorporată Gracenote conţine
informaţii despre ilustraţia copertei
sau ilustraţia albumului pentru
fişierele cu muzică de pe dispozitivul
USB. Dacă fişierele cu muzică sunt
recunoscute de Gracenote şi nu au
aspectul copertei, Gracenote va folosi
ilustraţia copertei găsită în baza de
date încorporată şi o va afişa pe
aparatul radio. Ilustraţia copertei
predefinită de către utilizator va fi
întotdeauna folosită prima. Dacă nu
se găseşte nicio ilustraţie a copertei,
Gracenote va folosi grafica generală
a genului sau imaginile artiştilor.
Mai multe asemănătoare
Baza de date Gracenote conţine
atribuite pentru muzică, cum ar fi gen,
era muzicii, regiune, tipul artistului,
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dispoziţie etc. Folosiţi aceasta pentru
a crea o listă de redare de până la 30
de melodii asemănătoare cu cele
ascultate. Această listă de redare va
fi stocată în meniul listei de redare
atunci când este reconectat
dispozitivul. Dacă sunt eliminate
melodiile de pe dispozitiv, sistemul va
face un salt peste aceste melodii şi va
reda următoarea melodie disponibilă.
Folosiţi ecranul tactil sau
recunoaşterea vocală pentru a crea o
listă cu mai multe asemănătoare.
Comenzile vocale 3 182
Indexare Gracenote
Cât timp Gracenote indexează,
caracteristicile Infotainment sunt
disponibile, inclusiv selectarea
fişierelor cu muzică din meniu.
Fişierele cu muzică ale sistemului de
recunoaştere vocală nu vor fi
disponibile decât după ce aparatul
radio a încheiat indexarea
dispozitivului. Indexarea
dispozitivelor cu mai multe fişiere cu
muzică poate dura mai mult.
Dispozitivul va indexa când este
conectat la aparatul radio pentru

prima dată. Când Indexarea este
îndepărtată de pe ecran, aparatul
radio este gata să suporte căutarea
fişierelor cu muzică. La următoarea
conexiune sau ciclu de aprindere,
Indexarea se va afişa scurt pe ecran.
Aparatul radio caută modificările la
dispozitiv şi pregăteşte lista cu fişiere
cu muzică. Dacă nu există modificări,
va fi disponibilă căutarea fişierelor cu
muzică pentru recunoaşterea vocală.
Aparatul radio va indexa şi stoca
două dispozitive cu până al 10.000 de
melodii pe fiecare dispozitiv.

Depanare USB

Dacă dispozitivul nu este recunoscut
sau fişierele cu muzică nu au
informaţii pe ecran, restabiliţi valorile
implicite ale aparatului radio:
1. Apăsaţi CONFIG.
2. Apăsaţi Setări autoveh..
3. Apăsaţi Revenire la setările
originale.
4. Apăsaţi Da.

Conectarea dispozitivelor
USB
Un dispozitiv de stocare în masă USB
sau Certified Windows Vista®/Media
Transfer Protocol (MTP) poate fi
conectat la portul USB.
Portul USB este amplasat pe consola
centrală.
Pictograma USB este afişată atunci
când este conectat dispozitivul USB.

Redarea fişierelor audio
salvate
Pentru a reda un dispozitiv USB,
faceţi una dintre următoarele operaţii:
■ Conectaţi dispozitivul USB, iar
redarea începe automat.
■ Apăsaţi butonul de pe ecran În curs
redare de pe pagina principală.
■ Apăsaţi SRCE sau SRC de pe
comenzile de pe volan pentru a
derula până când este disponibil
ecranul sursei USB.
■ Apăsaţi q/w de pe comenzile de pe
volan pentru a reda CD, artist,

Portul USB
album, titlu melodie sau gen
melodie.
Recunoaşterea vocală 3 182
Sunt suportate următoarele formate
ale listelor de redare:
■ M3U (standard şi extins)
■ iTunes
■ PLS (standard)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
În timp ce este activă sursa USB,
folosiţi următoarele butoane şi
comenzi pentru a utiliza funcţia USB:
MENU/SEL Butonul: Răsuciţi pentru
a derula prin listă. Răsuciţi rapid
pentru a derula alfabetic rapid prin
liste mari.
r (redare/pauză): Apăsaţi pentru a
porni, întrerupe sau relua redarea
sursei media curente.
t (anterioara/înapoi):
■ Apăsaţi pentru a căuta până la
începutul pistei curente sau
anterioare. Dacă pista a fost redată

mai puţin de cinci secunde, este
redată pista anterioară. Dacă a fost
redată mai mult de cinci secunde,
este reluată pista curentă.
■ Ţineţi apăsat pentru a reda rapid
înapoi. Eliberaţi pentru a reveni la
viteza de redare normală. Este
afişat timpul scurs.
v (următorul/derulare înainte):
■ Apăsaţi pentru a căuta până la pista
următoare.
■ Ţineţi apăsat pentru a reda rapid
înainte. Eliberaţi pentru a reveni la
viteza de redare normală. Este
afişat timpul scurs.

Meniul USB

Următoarele sunt disponibile prin
intermediul mediului USB:
Aleator: Apăsaţi pentru a reda pistele
aleatoriu. Apăsaţi din nou pentru a
opri amestecarea.
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Redare mai multe similare:
1. Apăsaţi pentru a crea automat o
listă de redare a melodiilor care
sunt asemănătoare cu melodia
redată în prezent.
2. Aparatul radio va prezenta
Crearea listei de redare a reuşit şi
va continua redarea melodiei
curente.
Crearea listei de redare a eşuat
poate apărea dacă nu se găseşte
o melodie în baza de date
Gracenote.
Şterg. listă de red.autom.: Apăsaţi
pentru a şterge lista de redare Mai
multe asemănătoare.
Foldere: Apăsaţi pentru a deschide o
listă de foldere în vederea accesării
fişierelor din structura folderului.
Liste de redare:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza listele
de redare de pe USB.
2. Selectaţi o listă de redare pentru
a vizualiza lista tuturor melodiilor
din lista de redare respectivă.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
o melodie din listă.
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Artişti:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza listele
artiştilor de pe dispozitivul USB.
2. Selectaţi numele unui artist pentru
a vizualiza o listă a tuturor
albumelor artistului respectiv.
3. Selectaţi un album.
4. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
Albume:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
albumele de pe dispozitivul USB.
2. Selectaţi albumul pentru a
vizualiza o listă a tuturor
melodiilor de pe albumul
respectiv.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
o melodie din listă.
Genuri:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
genurile de pe dispozitivul USB.
2. Selectaţi un gen pentru a vizualiza
o listă a tuturor melodiilor care
aparţin genului respectiv.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
o melodie din listă.

Titluri melodii:
1. Apăsaţi pentru a afişa o listă a
tuturor melodiilor de pe
dispozitivul USB.
2. Selectaţi un gen pentru a vizualiza
o listă a tuturor melodiilor care
aparţin genului respectiv.
3. Melodiile sunt afişate aşa cum
sunt salvate pe disc. Pentru a
începe redarea, selectaţi o
melodie din listă.

mari de aproximativ patru megapixeli
să nu fie afişate. Sunt suportate
numai fişiere jpeg, bmp, gif şi png.
1. Apăsaţi butonul de pe ecran
Imagini de pe pagina principală.
2. Sistemul realizează o căutare
pentru a găsi folderele cu imagini.
Un mesaj Vă rugăm să aşteptaţi
se afişează până la încheierea
căutării.

Sistemul de fişiere şi denumirea
Melodiile, artiştii, albumele şi genurile
sunt preluate din informaţiile de spre
melodie ale fişierului şi sunt afişate
numai dacă există. Aparatul radio
afişează numele fişierului ca numele
pistei dacă informaţiile despre
melodie nu sunt disponibile.

Imagini

Imaginile pot fi vizualizate numai
folosind dispozitive USB. Dacă
imaginile sunt stocate pe un card SD,
transferaţi-le pe un dispozitiv USB
sau folosiţi un adaptor USB-SD. Este
posibil ca fişierele de dimensiuni mai

3. Se afişează o listă. Selectaţi o
imagine pe care să o vizualizaţi.
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4. După ce se afişează o imagine,
sunt disponibile următoarele
opţiuni:
Info: Apăsaţi pentru activarea sau
dezactivarea informaţiilor cu numele
fişierului.
N: Apăsaţi pentru afişarea unei
imagini anterioare dacă dispozitivul
nu este în modul diaporamă.
l: Apăsaţi pentru a comuta între
modul diaporamă şi modul manual.
O: Apăsaţi pentru afişarea unei
imagini următoare dacă dispozitivul
nu este în modul diaporamă.
v: Apăsaţi pentru a roti manual o
imagine cu 90 de grade în sens
antiorar.

Meniu: Apăsaţi pentru a deschide
ecranul setărilor vizualizatorului de
imagini. Vizualizator imagini principal,
Temporizator diaporamă şi Imagini
aleat. afişează ca opţiuni pentru
configurarea vizualizării imaginilor
stocate în sistem.
Dacă ecranul afişat al imaginii nu este
folosit în termen de şase secunde, vor
dispărea opţiunile bară superioară şi
inferioară. Atingeţi ecranul pentru a
afişa din nou bara superioară şi cea
inferioară.
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Fişiere muzică prin Bluetooth

Fişiere muzică prin
Bluetooth
Informaţii generale ..................... 152
Configurarea redării de fişiere
muzicale prin Bluetooth ............. 152
Funcţionarea .............................. 152

Informaţii generale
Dacă există în dotare, muzica poate
fi redată de la un dispozitiv Bluetooth
sincronizat.
Sincronizarea unui telefon/dispozitiv
3 188

Configurarea redării de
fişiere muzicale prin
Bluetooth
Pentru redarea muzicii printr-un
dispozitiv Bluetooth:
1. Porniţi alimentarea electrică a
dispozitivului, sincronizaţi şi
conectaţi dispozitivul.
Sincronizarea unui telefon/
dispozitiv 3 188
2. Fişierele muzică pot fi lansate
procedând într-unul din modurile
următoare:

◆ Apăsaţi butonul de pe ecran
Bluetooth de pe pagina
principală.
◆ Apăsaţi SRCE până când se
selectează redarea audio prin
Bluetooth.
◆ Apăsaţi butonul SRC de pe
comenzile de pe volan până
când se selectează redarea
audio prin Bluetooth.
Comenzile de pe volan 3 129
◆ Utilizaţi comanda vocală.
Recunoaşterea vocală 3 182

Funcţionarea
Fişierele muzică pot fi comandate fie
prin comenzile Infotainment, fie prin
comenzile de pe dispozitiv.
Când la sistem este conectat un
telefon prin intermediul Bluetooth
Audio, este posibil ca notificările
telefonului şi sunetele să nu se audă
la telefon decât după deconectarea
Bluetooth. Caracteristicile de
notificare pot diferi, în funcţie de

Fişiere muzică prin Bluetooth
telefon. Verificaţi informaţiile
producătorului telefonului pentru
asistenţă în privinţa notificărilor.

Meniul redare audio prin
Bluetooth

Apăsaţi butonul ecranului Meniu şi se
pot afişa următoarele:
Aleator: Apăsaţi butonul MENU/SEL
pentru a activa sau dezactiva
amestecarea. Nu toate dispozitivele
suportă caracteristica de
amestecare.
La selectarea redării audio prin
Bluetooth, este posibil ca dispozitivul
interior Bluetooth de redare muzică
să nu deschidă, în funcţie de starea
dispozitivului. Toate dispozitivele
lansează şi redau în mod diferit
fişierele audio. Asiguraţi-vă că sursa
audio corectă este realizează redarea
la dispozitivul pentru redare audio
prin Bluetooth la aparatul radio.
Atunci când autovehiculul nu se
deplasează, folosiţi dispozitivul
pentru a începe redarea.

La selectarea redării audio prin
Bluetooth ca sursă, este posibil ca
aparatul radio să afişeze ecranul aflat
în pauză al fişierelor audio Bluetooth,
fără redare audio. Apăsaţi redare de
pe dispozitiv sau apăsaţi r pentru
a începe redarea. Se poate întâmpla
acest lucru, în funcţie de modul în
care comunică dispozitivul prin
Bluetooth.
Unele telefoane suportă trimiterea
informaţiilor sub forma fişierelor
muzică prin Bluetooth pe afişajul
aparatului radio. Când aparatul radio
primeşte aceste informaţii, va verifica
pentru a constata dacă este
disponibilă vreo copertă a albumului
şi o va afişa.
La redarea fişierelor muzică pe
aparatul radio de la un dispozitiv
Bluetooth, asiguraţi-vă că dispozitivul
Bluetooth este deblocat, iar aplicaţia
muzică este afişată pe ecranul de
pornire.
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Pentru dispozitive iPhone/iPod touch
şi iPad, redarea audio prin Bluetooth
nu va funcţiona dacă dispozitivul este
conectat prin USB şi Bluetooth
simultan.
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Redarea fişierelor audio
Redarea de pe iPod®

Redarea fişierelor audio ............ 154
Utilizarea aplicaţiilor
smartphone ................................ 156

Această funcţie acceptă următoarele
modele de iPod:
■ iPod clasic® (generaţia a 6-a)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G şi 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G şi 4G)
Pot apărea probleme în utilizare şi
funcţionare în următoarele situaţii:
■ Când se conectează un iPod pe
care este instalată o versiune
firmware mai recentă decât cea
suportată de sistemul Infotainment.
■ Când se conectează un iPod pe
care este instalată o versiune
firmware provenită de la alţi
furnizori.
Pentru conectarea unui iPod:
1. Conectaţi un capăt al cablului
USB al iPod-ului standard la
conectorul docului iPod-ului.
2. Conectaţi celălalt capăt la portul
USB de pe consola centrală.

Informaţiile aferente melodiilor de pe
iPod apar pe afişajul radioului şi se
începe redarea prin intermediul
sistemului audio al vehiculului.
Acumulatorul iPod-ului se încarcă
automat dacă este cuplat contactul.
iPod-ul se opreşte şi îşi întrerupe
încărcarea atunci când autovehiculul
este oprit.
Dacă modelul de iPod nu este
acceptat, poate fi cuplat la sistemul
audio al vehiculului prin conectarea
mufei auxiliare de intrare cu ajutorul
unui cablu stereo standard de 3,5mm
(1/8 in).
Meniu iPod

Folosiţi meniul iPod pentru a selecta:

Dispozitivele externe
Aleator: Apăsaţi pentru a reda pistele
aleatoriu. Apăsaţi din nou pentru a
opri amestecarea.
Redare mai multe similare: Permite
aparatului radio să creeze liste de
redare cu melodii/piste similare cu
cele pe care le ascultaţi. Aparatul
radio va crea o listă de redare cu până
la 30 de melodii similare. Lista de
redare va apărea în categoria listelor
de redare din meniu pentru ascultare
ulterioară.
1. Apăsaţi pentru a crea automat o
listă de redare a melodiilor care
sunt mai asemănătoare cu
melodia redată în prezent.
2. Aparatul radio va prezenta
Crearea listei de redare a reuşit şi
va continua redarea melodiei
curente.
Şterg. listă de red.autom.: Apăsaţi
pentru a şterge lista de redare Mai
multe asemănătoare.

Liste de redare:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza listele
de redare de pe iPod.
2. Selectaţi denumirea unei liste de
redare pentru a vizualiza o listă a
tuturor melodiilor din lista de
redare respectivă.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
Artişti:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza artiştii
de pe iPod.
2. Selectaţi numele unui artist pentru
a vizualiza o listă a tuturor
albumelor cu melodii ale artistului
respectiv.
3. Selectaţi un album.
4. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
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Albume:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
albumele de pe iPod.
2. Selectaţi albumul pentru a
vizualiza o listă a tuturor
melodiilor de pe albumul
respectiv.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
Genuri:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
genurile de pe iPod.
2. Selectaţi numele unui gen pentru
a vizualiza o listă a artiştilor care
aparţin genului respectiv.
3. Selectaţi un artist pentru a
vizualiza albumele sau Toate
albumele pentru a vizualiza toate
albumele care aparţin genului
respectiv.
4. Selectaţi un artist pentru a
vizualiza albumele.
5. Selectaţi un album pentru a
vizualiza melodiile.
6. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
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Titluri melodii:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza o listă a
tuturor melodiilor de pe iPod.
2. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
Podcast:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
podcasturile de pe iPod.
2. Selectaţi un nume al podcastului
pentru a începe redarea.
Compozitori:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
compozitorii de pe iPod.
2. Selectaţi un compozitor pentru a
vizualiza o listă a melodiilor
compozitorului respectiv.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.
Cărţi audio:
1. Apăsaţi pentru a vizualiza
audiobook-urile de pe iPod.
2. Pentru a începe redarea, selectaţi
audiobook-ul dorit din listă.
3. Pentru a începe redarea, selectaţi
melodia din listă.

Redarea de la un iPhone sau
iPad

Această funcţie acceptă următoarele
modele de iPhone sau iPad:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S şi 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Respectaţi aceleaşi instrucţiuni ca şi
cele prezentate anterior pentru
folosirea unui iPod. Pentru folosirea
recunoaşterii vocale pentru redarea
fişierelor cu muzică, rostiţi „Redare
USB”, „Redare artist”, „Redare
album”, „Redare melodie” sau
„Redare gen”.
Recunoaşterea vocală 3 182

Depanare iPhone, iPod Touch şi
iPad

Când un iPhone, iPod touch sau iPad
sunt conectate prin USB şi Bluetooth,
este posibil ca fişierele audio să nu fie
redate când este selectată sursa iPod
de la aparatul radio. Dacă se primeşte
un apel telefonic în timp ce ascultaţi
sursa iPod şi nu există semnal audio
pentru iPod după sursă, atunci
mergeţi la pictograma de transmisie

de pe dispozitiv şi selectaţi conectorul
de docare sau deconectaţi conectorul
de docare de pe dispozitiv.
Unele funcţionalităţi pot fi diferite în
funcţie de versiunea sistemului de
operare al dispozitivului.

Utilizarea aplicaţiilor
smartphone
Radio prin internet Stitcher

Stitcher SmartRadio™ este un
serviciu radio prin internet care
transmite în flux ştiri, emisiuni
sportive şi spectacole de divertisment
prin intermediul sistemului audio.
Creaţi posturi personalizate, la cerere
sau descoperiţi spectacole noi prin
intermediul posturilor presetate
Stitcher. Pentru crearea unui cont,
descărcaţi aplicaţia de la Android
Market sau iTunes Store sau mergeţi
la www.stitcher.com.
Pentru această aplicaţie este necesar
un telefon sau o tabletă cu conexiune
internet. Sunt folosite abonamente cu
transfer de date pentru telefoane
mobile. Asiguraţi-vă că pe dispozitiv

Dispozitivele externe
este instalată cea mai recentă
versiune, iar volumul dispozitivului
este activat.
Telefoanele BlackBerry nu sunt
suportate pentru această aplicaţie.
Pentru instalarea Stitcher:
■ La un telefon sau o tabletă Android
cu conexiune internet, mergeţi la
Android Play Store, căutaţi Stitcher
şi instalaţi-l pe telefon, nu pe cartela
SD.
■ La iPhone, iPad sau iPod touch,
mergeţi la iTunes store şi căutaţi
Stitcher.
Lansarea Stitcher
Conectaţi iPhone, iPad sau iPod
touch la portul USB sau conectaţi
Android prin Bluetooth.
Portul USB 3 148
Funcţia Bluetooth 3 188
La prima utilizare, setaţi posturile
radio înainte de conectarea la
autovehicul. Pictograma Stitcher va fi
disponibilă pe pagina de pornire şi se

afişează fereastra sursă pop-up dacă
pe dispozitiv este instalată cea mai
recentă aplicaţie.
Folosirea iPhone, iPod Touch sau
iPad
1. Conectaţi dispozitivul la portul
USB. Ecranul telefonului trebuie
să fie deblocat.
2. Folosiţi una din următoarele
pentru lansare:
◆ Apăsaţi pe aplicaţia de pe
dispozitiv.
◆ Apăsaţi Stitcher pe pagina de
domiciliu.
◆ Apăsaţi q/w şi rostiţi „Stitcher”
sau „Acord Stitcher”.
◆ Acceptaţi orice notificare de pe
ecranul dispozitivului.
3. Dacă nu se începe redarea
Stitcher, selectaţi o categorie şi
apoi un post.
După lansarea aplicaţiei Stitcher,
apăsaţi SRCE sau SRC de la
comenzile de pe volan pentru
accesarea caracteristicilor Stitcher.
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Dacă nu se constată niciun rezultat la
apăsarea butonului disponibil de pe
ecran Stitcher, descărcaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei Stitcher
şi reîncercaţi.
Stitcher va fi întotdeauna evidenţiat
pe pagina de pornire atunci când este
conectat un iPhone, iPad sau iPod
touch prin intermediul portului USB.
Pentru a folosi aplicaţia, conectaţi-vă
la contul dumneavoastră.
Dacă este afişat mesajul Verific.
dispoz., este posibil ca dispozitivul să
afişeze ecranul de conectare.
Dacă este afişat mesajul Deblocaţi
telefonul sau reporniţi aplicaţia şi
reîncercaţi, este posibil ca telefonul
să fie blocat. Deblocaţi telefonul,
închideţi aplicaţia, apoi reporniţi
aplicaţia şi asiguraţi-vă că pagina de
pornire este vizibilă pe telefon/
dispozitiv.
Folosirea unui telefon Android
1. Sincronizaţi telefonul Android cu
ajutorul Bluetooth.
2. Folosiţi una din următoarele
opţiuni pentru lansare:
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◆ Apăsaţi pe aplicaţia de pe
dispozitiv.
◆ Selectaţi Stitcher pe pagina de
domiciliu.
◆ Apăsaţi q/w şi rostiţi „Stitcher”
sau „Acord Stitcher”.
3. Dacă nu se începe redarea
Stitcher, selectaţi o categorie şi
apoi un post.
După lansarea aplicaţiei Stitcher,
apăsaţi SRCE sau SRC de la
comenzile de pe volan pentru
accesarea caracteristicilor Stitcher.
Dacă nu se constată niciun rezultat la
apăsarea butonului disponibil de pe
ecran Stitcher, descărcaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei Stitcher
şi reîncercaţi.
Dacă este afişat mesajul Verific.
dispoz., este posibil ca dispozitivul să
afişeze ecranul de conectare.
Dacă este afişat mesajul Deblocaţi
telefonul sau reporniţi aplicaţia şi
reîncercaţi, este posibil ca telefonul
să fie blocat.

Deblocaţi telefonul, închideţi
aplicaţia, apoi reporniţi aplicaţia
pentru asigurarea comunicaţiilor
corecte.

Depanarea Stitcher
Imposibil de conectat dispozitivul la
autovehicul
Dacă dispozitivul nu poate fi conectat
la portul USB sau prin Bluetooth:
1. Opriţi autovehiculul.
2. Deschideţi şi închideţi uşa unităţii,
aşteptaţi aproximativ 30 de
secunde şi reîncercaţi să
conectaţi dispozitivul.
Aplicaţiile pentru economisirea
bateriei şi managerul de sarcini de pe
telefon pot duce la funcţionarea
incorectă a aplicaţiei Stitcher.
Eliminaţi aceste aplicaţii de pe telefon
sau eliminaţi Stitcher şi Bluetooth din
listele de sarcini.

Imposibil de pornit aplicaţia Stitcher
Dacă dispozitivul nu poate lansa
aplicaţia Stitcher:
■ Verificaţi să fie instalată cea mai
recentă versiune a aplicaţiei
Stitcher.
■ Verificaţi să existe un cont activ
conectat la Stitcher.
■ Pentru dispozitive Android,
verificaţi ca dispozitivul să fie
sincronizat cu autovehiculul, iar
pictograma Bluetooth de pe afişaj
să fie evidenţiată.
■ Pentru dispozitive iPhone, iPod
touch sau iPad, verificaţi să fie
conectat cablul USB la portul USB,
ecranul să fie deblocat şi să se
afişeze pagina de pornire.
Închideţi aplicaţia Stitcher de pe
dispozitiv şi lansaţi-o din nou.
Dispozitivele care permit preluarea
simultană a mai multor sarcini pot
avea nevoie de un pas suplimentar
pentru a ieşi din aplicaţia Stitcher.
Vezi ghidul de utilizare al
producătorului telefonului mobil.

Dispozitivele externe
Pierderea semnalului audio
Pierderea semnalului audio Stitcher
se poate datora:
■ Conexiunii slabe sau întrerupte de
date.
■ Dispozitivul trebuie încărcat.
■ Aplicaţiile trebuie relansate.
■ Conexiunea între telefon şi aparatul
radio s-a pierdut.
■ Dacă este conectat la Bluetooth şi
la conectorul de docare orice
iPhone, iPod touch sau iPad,
mergeţi la pictograma de
transmisie de pe dispozitiv şi
selectaţi conectorul de docare sau
deconectaţi şi reconectaţi la
dispozitiv conectorul de docare.
■ Volumul este prea scăzut. Creşteţi
volumul dispozitivului.
În cazul pierderii conexiunii între
aplicaţie şi dispozitiv, se va afişa un
mesaj Deblocaţi telefonul sau
reporniţi aplicaţia şi reîncercaţi.
Apăsaţi OK pentru a reîncerca.
Conectarea dispozitivelor USB
3 148

Sincronizarea dispozitivelor
Bluetooth 3 188
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Utilizarea
Folosiţi butonul NAV de pe panoul
frontal sau pagina de pornire pentru
accesarea hărţii de navigaţie.
Apăsaţi din nou butonul NAV pentru a
schimba între vederile alternative ale
vederilor hărţilor normal împărţite şi
hartă completă.
Indicator direcţie

Butonul de pe ecran Meniu din partea
din stânga jos a afişajului accesează
meniul de navigaţie.

Butoanele ecranului tactil

Butoanele sensibile la atingere sunt:

Apăsaţi Indicator direcţie pentru
afişarea vederii hărţii. Există trei
setări ale indicatorului:
■ 2D nord în sus: Indică nordul în
partea de sus a ecranului hărţii,
indiferent de direcţia în care se
deplasează autovehiculul.

Sistemul de navigaţie
■ 2D direcţie în sus: Indică direcţia de
deplasare a autovehiculului.
Pictograma triunghiului umbrit
indică nordul.
■ 3D direcţie în sus: Este acelaşi cu
2D direcţie în sus, dar harta este
3D.
Moduri hartă
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POI pe traseu
Apăsaţi pentru a afişa o listă de
căutare a POI de-a lungul sau lângă
traseu, până la destinaţie. Selectaţi
POI dorit.
Un alt mod de schimbare a vederii
hărţilor este de apăsare pe
pictograma modului hartă.

Prezentare POI pe hartă

POI din apropiere

Apăsaţi pentru a schimba vederea
hărţilor în timpul folosirii funcţiei de
navigaţie. Sistemul oferă o varietate
de vederi complete şi împărţite. Unele
vederi sunt pot fi selectate numai cât
este activă ghidarea pe traseu.

Apăsaţi pentru a personaliza care
categorii majore de POI sunt afişate
pe hartă.
Apăsaţi pentru afişarea unei liste de
căutare a POI din apropiere. Selectaţi
POI dorit.

Comutare durată / destinaţie traseu
Apăsaţi pentru a personaliza ora
sosirii/durata deplasării şi informaţiile
despre punctele intermediare/
destinaţie din ecranul hărţii principale.
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Informaţii despre poziţia curentă
Apăsaţi pentru afişarea unui ecran
împărţit care arată informaţii detaliate
despre poziţia autovehiculului.
Această caracteristică poate fi de
asemenea accesată prin apăsarea
filei informaţii despre autovehicul din
partea centrală inferioară a afişajului.
Locaţia poate fi salvată în agendă prin
apăsarea butonului Salvare din
ecranul împărţit.
Informaţii despre destinaţie
Apăsaţi pentru afişarea unei hărţi
împărţite care arată următorul punct
intermediar/destinaţie. Locaţia poate
fi salvată în agendă prin apăsarea
butonului Salvare din ecranul
împărţit.

Tastatura alfanumerică

Literele alfabetului, simbolurile,
semnele de punctuaţie şi numerele,
dacă sunt disponibile, sunt afişate pe
ecranul de navigaţie sub forma unei
tastaturi alfanumerice. Tastatura alfa
este afişată pe ecran dacă trebuie să
fie introduse date.

QWERTY sau ABCDEF: Apăsaţi
pentru a comuta între amplasările
caracterelor pe tastatura QWERTY
sau ABCDEF.
Simboluri: Folosiţi pentru selectarea
simbolurilor.
Spaţiu: Folosiţi pentru introducerea
unui spaţiu între caracterele sau
cuvintele unui nume.
Ştergere: Apăsaţi pentru ştergerea
unui caracter incorect selectat.

Hărţile
Această secţiune include informaţii
de bază despre baza de date cu hărţi.
Datele sunt memorate în memoria
flash internă care este folosită în
sistemul de navigaţie.

Zone detaliate

Atributele reţelei de drumuri sunt
incluse în baza de date a hărţii pentru
zone detaliate. Atributele includ
informaţii, cum ar fi numele străzilor,
adresele şi restricţiile de viraje. O
zonă detaliată include toate
autostrăzile principale, drumurile de
exploatare şi drumurile rezidenţiale.
Zonele detaliate includ puncte de
interes (POI), cum ar fi restaurante,
aeroporturi, bănci, spitale, staţii de
poliţie, staţii de carburanţi, atracţii
turistice şi monumente istorice. Este
posibil ca baza de date cu hărţi să nu
includă date pentru zonele nou
construite sau corecţiile bazei de date
cu hărţi. Sistemul de navigaţie
asigură indicaţii pentru întreg traseul
în zonele hărţilor detaliate.

Ajustarea hărţii

Sistemul vă permite să ajustaţi scala
de vizualizare pe hartă. De
asemenea, în timp ce conduceţi,
harta derulează automat în funcţie de
direcţia de deplasare.
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Scara hărţii
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sistemul metric, consultaţi „Centrul de
informaţii pentru şofer (DIC)” din
manualul proprietarului.
Funcţiile de defilare

Există două metode de modificare a
scării hărţii:
■ Pentru micşorare sau mărire, rotiţi
în sens orar sau antiorar butonul
MENU/SEL.
■ Apăsaţi butonul + sau - de pe scala
hărţii, din colţurile de jos ale
ecranului hărţii pentru a schimba
nivelul de mărire/micşorare.
Dacă scara nu este modificată în
câteva secunde, bara scării hărţii
dispare.
Scala poate fi configurată pentru
unităţi imperiale sau metrice. Pentru
a trece de la sistemul englez la

Apăsaţi săgeţile alternative din partea
superioară a ecranului hărţii pentru a
comuta de la bara superioară
normală (pornire şi favorite) la bara
de informaţii audio.
■ Pentru a defila prin hartă, apăsaţi
oriunde pe ecranul hărţii pentru a
afişa simbolul de defilare.
■ Apăsaţi pe hartă pentru a centra
locaţia respectivă pe ecran.
■ Menţineţi apăsat ecranul în orice
direcţie din afara simbolului
derulare pentru a derula harta în
respectiva direcţie.
■ Atunci când apăsaţi mai aproape
de marginea ecranului, viteza de
defilare creşte.
■ Apăsaţi NAV de pe panoul frontal
pentru a părăsi defilarea prin hartă
şi a reveni la locaţia curentă a
vehiculului pe hartă.

Actualizările datelor hărţii

Datele hărţilor cu care este prevăzut
autovehiculul sunt cele mai
actualizate informaţii disponibile în
momentul producţiei vehiculului.
Datele hărţilor sunt actualizate
periodic, dacă informaţiile despre
hărţi s-au modificat.
Pentru întrebări despre utilizarea
sistemului de navigaţie sau despre
procesul de actualizare, contactaţi
dealerul.
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Explicaţii acoperire bază de
date

Zonele de acoperire variază în funcţie
de nivelul de detaliere a hărţii
disponibil pentru o anumită zonă.
Unele zone dispun de un nivel de
detaliere mai bun decât altele. Dacă
se întâmplă acest lucru, nu înseamnă
că sistemul prezintă o problemă. Pe
măsura actualizării datelor hărţilor,
pot fi disponibile mai multe detalii
pentru zonele care până atunci
dispuneau de o detaliere limitată.

Simbolul autovehiculului indică
poziţia curentă şi direcţia de
deplasare a autovehiculului pe hartă.

Marcajele simbolului destinaţiei
indică destinaţia finală, după
planificarea unui traseu.

Prezentare generală a
simbolurilor
Următoarele simboluri sunt cele care
apar cel mai frecvent pe un ecran
hartă.

Simbolul punctului intermediar
marchează unul sau mai multe
puncte intermediare setate.
Un punct intermediar este o
destinaţie intermediară adăugată pe
un traseu planificat.
Se afişează durata şi distanţa
estimate până la destinaţie.

Dacă la traseul curent au fost
adăugate puncte intermediare,
fiecare punct intermediar afişează
timpul şi distanţa estimate.

Acest simbol indică faptul că
vizualizarea hărţii este cu Nordul în
sus: Nordul în sus indică nordul în
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partea de sus a ecranului hărţii,
indiferent de direcţia în care se
deplasează autovehiculul.
Selectaţi acest simbol de pe ecran
pentru a modifica vizualizarea la
Direcţia de deplasare în sus sau 3D.
Simbolul Lipsă GPS apare dacă nu
există semnal de la satelitul pentru
sistemul de poziţionare globală
(GPS).

Acest simbol indică faptul că
vizualizarea hărţii este cu Direcţia de
deplasare în sus.
Vizualizarea cu Direcţia de deplasare
în sus afişează direcţia în care se
deplasează autovehiculul în partea
de sus a ecranului hărţii. Triunghiul
umbrit indică nordul.
Apăsaţi acest simbol de pe ecran
pentru a schimba la modul 3D.
Simbolul 3D este acelaşi ca şi
simbolul Direcţia de deplasare în sus,
dar harta este în 3D.
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Acest simbol de pe ecranul hărţii
afişează limita de viteză pe un traseu.
Este posibil ca limita de viteză să nu
fie exactă datorită modificărilor
realizate de Departamentul de
transport, municipalităţile locale sau
al datelor vechi de pe hărţi.
Respectaţi întotdeauna limita de
viteză afişată pe şosea.

Deplasarea pe un traseu
Alertă de manevră urgentă
Sistemul va da o indicaţie referitoare
la faptul că următoarea manevră este
iminentă.

Acest simbol din partea inferioară a
ecranului hărţii modifică ecranul
curent al modului hartă.

Deplasarea pe autostradă.
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introducerea destinaţiilor. Unele
elemente ale înregistrării destinaţiei,
cum ar fi Destinaţiile anterioare,
Agendă şi Domiciliul meu pot fi
prezentate în culoarea gri dacă
anterior nu a fost introdusă sau
salvată altă destinaţie.

Înregistrarea adresei
Deplasarea pe o stradă rezidenţială.

Dacă ţara a fost setată anterior şi este
afişată, apăsaţi butonul de pe ecran
din partea dreaptă a numelui oraşului
pentru a schimba ţara selectată.
Pentru a permite selectarea mai
uşoară a unui nume, sistemul
evidenţiază numai caracterele
disponibile după caracterul introdus
anterior.

Destinaţia

Dacă nu este activă ghidarea în
traseu, apăsaţi butonul de pe ecran
Destinaţia de pe pagina de pornire
pentru accesarea ecranului pentru
înregistrarea destinaţiei. Pentru
planificarea unui traseu pot fi
selectate mai multe opţiuni prin

Apăsaţi butonul de pe ecran Introd.
adresei pentru afişarea ecranului
adresei. Setaţi un traseu prin
introducerea numelui ţării, numelui
oraşului, numelui străzii, numărului
casei şi al intersecţiei.
Dacă anterior nu a fost introdusă nicio
ţară, câmpul oraş nu este disponibil.
Apăsaţi butonul de pe ecran din
partea dreaptă a numelui oraşului
pentru a selecta o ţară.

Ţară: introduceţi numele unei ţări.
Oraş: introduceţi numele unui oraş.
Strada: Introduceţi numele unei
străzi.
Nr. imobil: introduceţi un număr
corect de adresă.
Intersecţie: introduceţi numele unei
străzi care se intersectează cu strada
selectată.
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Introducerea mai întâi a numelui
oraşului:
1. Introduceţi numele oraşului.
2. Introduceţi numele străzii. Utilizaţi
butonul de pe ecran Ştergere
pentru ştergerea unui caracter
introdus incorect.
Dacă sunt disponibile şase sau
mai puţine nume, se afişează o
listă. Dacă există mai mult de
şase nume, se afişează un contor
de potrivire cu străzile disponibile.
Apăsaţi butonul de pe ecran
Lisare pentru a vizualiza lista şi
pentru a selecta strada.
3. Introduceţi numărul casei.
4. Apăsaţi butonul de pe ecran
Efect. în orice moment, iar
sistemul încearcă să găsească
destinaţia pe baza informaţiilor
introduse, apoi o afişează pe
ecran.

5. Pentru calcularea traseului,
apăsaţi butonul de pe ecran
Pornire ghidare.
Introducerea unei destinaţii din alte
ţări
Pentru schimbarea adresei de
destinaţie dintr-o ţară într-alta, ţara va
trebui schimbată în sistemul de
navigaţie.
Pentru schimbarea ţării în care se află
adresa:
1. Apăsaţi butonul de pe ecran
Destinaţia de pe pagina
principală.
2. Apăsaţi butonul de pe ecran
Adresă pentru afişarea ecranului
introducerii adresei.

167

3. Mergeţi la opţiunea rândul ţării şi
selectaţi. Se afişează ecranul
pentru introducerea ţării. Selectaţi
opţiunea rândul ţării. Se afişează
lista ţărilor disponibile.
4. Selectaţi ţara dorită.
5. Introduceţi ţara.
Destinaţiile din alte ţări pot fi de
asemenea modificate cu ajutorul
recunoaşterii vocale.
Recunoaşterea vocală 3 182

Punctele de interes (POI)

Apăsaţi butonul de pe ecran Puncte
de interes de pe pagina pentru
afişarea destinaţiei. Pentru
planificarea unui traseu pot fi
selectate mai multe opţiuni.
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Lista POI permite selectarea unei
căutări a destinaţiilor în funcţie de
categorie, nume sau număr de
telefon.

2. Asiguraţi-vă că există ţara şi
oraşul corecte, apoi selectaţi
Căutare.
3. Introduceţi numele POI.
4. Selectaţi câteva caractere sau
scrieţi numele complet cu ajutorul
tastaturii alfanumerice.
5. Apăsaţi butonul de pe ecran List
(Listă) sau dacă lista are şase
elemente sau mai puţine, se va
afişa imediat o listă a POI.
6. Apăsaţi POI dorit.

Introducere după numele punctului
de interes:

1. Selectaţi Nume.

Destinaţii anterioare

Selectaţi o destinaţie din lista
destinaţiilor anterioare. Pot fi
accesate până la 15 puncte introduse
anterior. Dacă lista este plină, cele
mai vechi destinaţii se şterg automat,
după ce se introduc cele mai noi
destinaţii.

Agenda de adrese

7. Pentru calcularea traseului,
apăsaţi butonul de pe ecran
Pornire ghidare.
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Dacă în agenda de adrese nu este
salvată nicio destinaţie, salvaţi o
destinaţie:
1. Apăsaţi Destinaţia pe pagina de
domiciliu.
2. Introduceţi o adresă cu ajutorul
oricăreia din metodele pentru
destinaţie (înregistrare adresă,
înregistrare POI etc.).
3. Pe ecranul pentru confirmarea
destinaţiei, selectaţi Salvare.
4. Sistemul afişează opţiunile Nume,
Număr, Pictogramă şi Efect..
Apăsaţi Efect. pentru salvarea
destinaţiei.
5. Pentru personalizarea intrării din
agenda de adrese, selectaţi
Nume, Număr sau Pictogramă.
Dacă în agenda de adrese este deja
salvată o destinaţie, apăsaţi
Destinaţia pe pagina de pornire
pentru afişarea butonului ecranului
agendei de adrese.
Alegeţi o destinaţie prin selectarea
unei adrese salvate în agendă.

1. Apăsaţi butonul de pe ecran
Agendă. Intrările din agendă sunt
afişate într-o listă.
2. Selectaţi destinaţia din listă.
3. Pentru calcularea traseului,
apăsaţi butonul de pe ecran
Pornire ghidare.
Pentru editarea intrărilor în agenda
de adrese:
1. Selectaţi un element din agenda
de adrese.
2. Pe ecranul pentru confirmarea
destinaţiei, selectaţi Edit..
3. Sistemul afişează opţiunile Nume,
Număr, Pictogramă şi Ştergere.
Apăsaţi Ştergere pentru a şterge
destinaţia din agenda de adrese.
4. Pentru personalizarea intrării din
agenda de adrese, selectaţi
Nume, Număr sau Pictogramă.
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Coordonate latitudine /
longitudine

Alegeţi o destinaţie în funcţie de
coordonatele latitudinii şi longitudinii.

Pentru a introduce locaţia sub formă
de coordonate, adică latitudinea şi
longitudinea:
1. Apăsaţi Destinaţia pe pagina de
domiciliu. Apăsaţi butonul
ecranului Latitudine Longitudine
pentru a afişa ecranul de mai sus.
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2. Selectaţi Latitudine sau
Longitudine pentru schimbare.
Introduceţi coordonatele în grade,
minute şi secunde. Apoi apăsaţi
Efect. pentru salvare şi ieşire.
3. Apăsaţi butonul de pe ecranul
Căutare dacă informaţiile sunt
corecte.
4. Apăsaţi butonul de pe ecran
Pornire ghidare. Se calculează
traseul.

Trasee favorite

Adăugarea unui traseu favorit:
1. Apăsaţi butonul Destinaţia pentru
a afişa butonul ecranului Trasee
preferate.
2. Apăsaţi butonul de pe ecran
Traseu preferate pentru a afişa
Noul traseu preferat.

3. Selectaţi Noul traseu preferat şi
introduceţi numele traseului
favorit.
4. Apăsaţi OK, iar afişajul revine la
lista traseelor favorite.
5. Selectaţi traseul favorit şi
adăugaţi un punct intermediar cu
ajutorul oricărei metode de
destinaţie, cum ar fi înregistrarea
adresei, înregistrarea POI etc.
Selectarea unui traseu favorit:
1. Apăsaţi butonul Destinaţia pentru
a afişa butonul ecranului Trasee
preferate.
2. Apăsaţi butonul de pe ecran
Trasee preferate pentru afişarea
unei liste a traseelor favorite
disponibile.
3. Derulaţi şi selectaţi un traseu
favorit.
4. Apăsaţi butonul de pe ecran
Pornire ghidare. Se calculează
traseul.

Ştergerea unui traseu favorit:
1. Apăsaţi butonul Destinaţia pentru
a afişa butonul ecranului Trasee
preferate. Apăsaţi acest buton
pentru afişarea listei traseelor
favorite disponibile.
2. Derulaţi şi selectaţi traseul care va
fi şters.
3. Apăsaţi Edit..
4. Apăsaţi Ştergere traseu preferat.
Schimbarea numelui traseului:
1. Apăsaţi butonul Destinaţia pentru
a afişa butonul ecranului Trasee
preferate. Apăsaţi acest buton
pentru afişarea listei traseelor
favorite disponibile.
2. Apăsaţi butonul de pe ecran Edit..
3. Selectaţi Editare nume.
4. Folosind tastatura, introduceţi
numele.
5. Apăsaţi butonul de pe ecran
Efect.. Numele nou se regăseşte
în Meniu traseu favorit.
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Domiciliul meu

Selectare de pe hartă

Ghidul de călătorie

Dacă nu este introdusă nicio
destinaţie de domiciliu, salvaţi o
destinaţie apăsând butonul
Destinaţia. Introduceţi o destinaţie cu
ajutorul oricăreia din metodele de
înregistrare a destinaţiei (înregistrare
adresă, înregistrare POI etc.).
Selectaţi Salvare ca domiciliu din
ecranul pentru confirmarea
destinaţiei.
Dacă o destinaţie este deja salvată ca
domiciliu, apăsaţi butonul Destinaţia
pentru afişarea butonului de pe ecran
Domiciliul meu. Apăsaţi acest buton
pentru a începe ghidarea în traseu.

■ Apăsaţi butonul Destinaţia pentru a
afişa butonul ecranului Sel. de pe
hartă. Apăsaţi acest buton pentru
afişarea ecranului hărţii cu simbolul
de derulare centrat pe hartă.
■ Apăsaţi butonul Zoom +/Zoom - de
pe ecran şi apăsaţi pe hartă pentru
localizarea destinaţiei de selectat.
Ţineţi apăsat cu un deget pe hartă
pentru activarea defilării rapide.
■ Apăsaţi butonul Merg. din partea
inferioară a ecranului pentru
afişarea ecranului de confirmare a
destinaţiei.
■ Apăsaţi butonul de pe ecran
Pornire ghidare. Se calculează
traseul.

Apăsaţi butonul de pe ecran Ghid
călătorie de pe pagina pentru afişarea
destinaţiei. Pentru planificarea unui
traseu pot fi selectate mai multe
opţiuni.

Lista intrărilor POI ale ghidului de
călătorie permite selectarea unei
căutări a destinaţiei în funcţie de
categorie sau nume.
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Introducere după categoria
punctului de interes

1. Selectaţi Categorie din meniul
Lista POI pentru accesarea
afişajului ecranului de selectare a
POI.
2. Introduceţi informaţiile necesare,
selectând mai întâi elementul
rândului locaţiei pentru accesarea
meniului locaţiei.

3. Selectaţi oricare din opţiunile
rândului, cum ar fi În apropiere.
4. Selectaţi categoria din meniul de
selectare a POI pentru accesarea
Listei POI.

5. Selectaţi oricare din opţiunile
rândului, cum ar fi Toate POI.
6. Selectaţi Metodă de sortare din
meniul de selectare POI pentru
accesarea meniului ordinii de
căutare. Selectaţi una din cele
două opţiuni disponibile. Aceste
opţiuni sunt După distanţă sau
După nume.
7. Selectaţi Căutare.
8. Selectaţi POI dorit.

Introducere după numele punctului
de interes:

1. Selectaţi Nume.
2. Asiguraţi-vă că există ţara, statul/
judeţul şi oraşul corecte, apoi
selectaţi Căutare.
3. Introduceţi numele POI.
4. Selectaţi câteva caractere sau
scrieţi numele complet cu ajutorul
tastaturii alfanumerice.
5. Selectaţi butonul de pe ecran
Efect. sau dacă lista are şase
elemente sau mai puţine, se va
afişa imediat o listă a POI.
6. Apăsaţi POI dorit.
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POI din ghidul de călătorie va avea
câteva informaţii detaliate despre
selecţia făcută. Aceste informaţii pot
include:
■ scurtă descriere
■ adresă
■ număr
■ număr de ore de funcţionare
■ preţ
■ site web.
Este posibil să nu fie disponibile
fotografii pentru anumite locuri sau
ţări.

Confirmarea destinaţiei

Sunt disponibile opţiuni multiple pe
ecranul de confirmare a destinaţiei:

Pornire ghidare: Apăsaţi pentru a
începe un calcul al traseului către
destinaţia afişată.
Prezentare pe hartă: Apăsaţi pentru a
comuta la vederea hărţii cu destinaţia
afişată centrată pe hartă.
Opţiuni traseu: Apăsaţi pentru a
schimba opţiunile traseului. Vezi
opţiunile traseului care urmează.
Apelare: Apăsaţi pentru a iniţia un
apel telefonic către numărul de
telefon afişat dacă este disponibilă
funcţia telefonului.
Salvare ca domiciliu: Apăsaţi pentru a
salva destinaţia afişată ca destinaţie
de domiciliu. Destinaţia de domiciliu
va fi memorată în partea superioară a
listei agendei de adrese.
Salvare / Edit.: Apăsaţi pentru a salva
destinaţia afişată în agenda de
adrese. Dacă destinaţia afişată este
deja memorată în agenda de adrese,
editarea va apărea ca element de
meniu.
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Opţiuni traseu

Apăsaţi pentru a afişa diverse opţiuni
ale traseului.
Trasee alternative: Dacă sunt
activate, sistemul va furniza un ecran
suplimentar după ce a fost selectat
Pornire ghidare. Selectaţi traseele
calculate Cea mai r., Cea mai sc. sau
Eco înainte de selectarea Merg..
Cea mai r.: Acesta calculează cel mai
rapid traseu.
Cea mai sc.: Acesta calculează cel
mai scurt traseu.
Eco: Acesta calculează traseul cel
mai eficient din punctul de vedere al
consumului de combustibil, pe baza
vitezei şi a distanţei.
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La meniul opţiunilor traseului, există
preferinţe ale traseului care sunt
activate implicit.
Acest lucru este indicat de o bifă de
lângă fiecare preferinţă. Toate aceste
preferinţe sunt folosite la calculul
traseului. Dacă oricare din aceste
preferinţe sunt neselectate, traseul va
fi calculat fără a include aceste
preferinţe.
Utilizare autostrăzi: Deselectaţi
pentru evitarea şoselelor principale.
Utilizare drumuri cu taxe: Deselectaţi
pentru evitarea şoselelor cu plată.
Utilizare feriboturi: Deselectaţi pentru
evitarea ferry boat-urilor.
Folosiţi tunele: Deselectaţi pentru
evitarea tunelurilor.
Folosiţi restricţia în timp: Deselectaţi
pentru evitarea şoselelor
restricţionate în timp.
Folosiţi vagonul: Deselectaţi pentru
evitarea trenurilor pentru automobile.

Meniu cu ghidarea în traseu
activă

După introducerea unei destinaţii pot
fi activate mai multe funcţii. Apăsaţi
butonul ecranului Destinaţia pentru a
accesa ecranul Meniu traseu.

Lista destinaţiilor

Selectaţi Listă destinaţii pentru
vizualizarea opţiunilor pentru
organizarea punctelor intermediare.
Lista virajelor

Anularea ghidării
Apăsaţi Anulare ghidare: pentru
anularea traseului curent.

Selectaţi Listă viraje pentru
vizualizarea unei liste a manevrelor
pentru întregul traseu. Apăsaţi
butonul de pe ecran Evitare, de lângă
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cel al manevrelor de viraj pentru
evitarea unui segment de şosea. Este
permis un număr maxim de opt
segmente evitate.
Listă de evitat
Selectaţi Listă de evitat pentru
afişarea unei liste a segmentelor de
şosea evitate, cu opţiunea de a
elimina elementele evitate din listă.
Comandă vocală
Selectaţi Prompt vocal pentru
vizualizarea opţiunilor de dezactivare
sau gestionare a comenzilor vocale
ale sistemului de navigaţie.
Ocolire
Apăsaţi Rută ocolitoare pentru
afişarea opţiunilor de ocolire ale
traseului. Selectaţi să ocoliţi întregul
traseu sau după o anumită distanţă.
Opţiuni traseu
Această caracteristică poate fi
accesată de la meniul de confirmare
a destinaţiei şi meniul destinaţiei cu
ghidarea în traseu activă. Vezi
Confirmarea destinaţiei, anterior în
această secţiune.

Puncte intermediare
La traseul curent pot fi adăugate până
la trei puncte intermediare. Punctele
intermediare pot fi sortate (deplasate)
sau şterse.

Pentru a adăuga un punct
intermediar:
1. De la meniul listei punctelor
intermediare, apăsaţi Adăug. pct.
pe tr..
2. Introduceţi punctul intermediar
folosind oricare dintre metodele
adăugare a unei destinaţii.

175

Sistemul calculează şi
evidenţiază traseul, iar acesta
poate fi început.
3. Pentru adăugarea mai multor
puncte intermediare, apăsaţi
Adăug. pct. pe tr. pentru
adăugarea punctului intermediar
în ordinea dorită de pe traseu.
Pentru a şterge un punct intermediar:
1. Din meniul traseului, apăsaţi Listă
destinaţii.
2. Apăsaţi Şterg punct pe tr.

3. Selectaţi punctele intermediare
care vor fi şterse. Apăsaţi butonul
de pe ecran Ştergere.
Caracteristica de sortare a punctelor
intermediare permite reorganizarea
listei destinaţiilor.
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Pentru a sorta un punct intermediar:
1. Din meniul traseului, apăsaţi Listă
destinaţii.
2. Apăsaţi Sortare puncte pe traseu.
3. Selectaţi punctul intermediar pe
care doriţi să îl mutaţi.
4. Selectaţi locul în care doriţi să
mutaţi punctul intermediar.
În loc să ştergeţi puncte intermediare
individuale, selectaţi Ştergere toate
punctele pe traseu pentru a şterge
simultan toate punctele intermediare.
Pentru a salva lista destinaţiilor ca
traseu favorit, selectaţi Salvare ca
favorit.

Limbi

1. Apăsaţi butonul ecranului Config.
de pe pagina de pornire sau
apăsaţi butonul CONFIG de pe
panoul frontal.

Apăsaţi butonul Config. din pagina de
pornire sau butonul CONFIG de pe
panoul frontal pentru a accesa
opţiunile din meniu. Rotiţi butonul
MENU/SEL sau atingeţi bara de
defilare pentru a defila prin opţiunile
disponibile. Apăsaţi butonul
MENU/SEL sau apăsaţi Limbi pentru
afişarea limbilor. Selectaţi limba
dorită.

Setările pentru oră şi dată

Configurarea meniului
Meniul de configuraţie este folosit
pentru reglarea caracteristicilor şi
preferinţelor, cum ar fi setări de sunet,
radio, nav (sistem de navigaţie), afişaj
sau timp.

2. Apăsaţi bara de derulare până
când se afişează opţiunea dorită.
Selectaţi setările pe care doriţi să
le modificaţi. Vezi manualul de
utilizare pentru informaţii despre
reglarea majorităţii setărilor
autovehiculului.

Apăsaţi butonul de pe ecran Ora şi
data pentru a afişa meniul ora şi data.
Actualizare automată ceas: Când
este activată, această caracteristică
va seta automat ceasul.
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Setare timp: Apăsaţi + sau - pentru a
creşte sau a scădea orele şi minutele
afişate pe ceas.
Setare dată: Apăsaţi + sau − pentru a
creşte sau scădea ziua.
Format 12 h / 24 h: pentru ora
standard, apăsaţi butonul de pe ecran
12 ore; pentru ora militară, apăsaţi
butonul de pe ecran 24 ore.
Apăsaţi butonul de pe ecran Înapoi
pentru a salva ajustările.

Setările radioului

Apăsaţi butonul Config. din pagina de
pornire sau butonul CONFIG de pe
panoul frontal pentru a accesa
opţiunile din meniu. Rotiţi butonul
MENU/SEL sau apăsaţi bara de
defilare pentru a defila prin opţiunile
disponibile. Apăsaţi butonul
MENU/SEL sau Setări radio pentru a
afişa meniul setărilor radioului.
Apăsaţi pe această funcţie pentru a
modifica informaţiile afişate pentru
radio, paginile presetate şi controlul
automat al volumului.
Setările aparatului de radio sunt:

Volum automat: selectaţi nivelul
sensibilităţii Oprit, Scăzut, Mediu sau
Ridicat pentru a ajusta automat
volumul şi a minimiza efectele sau
zgomotele de fundal nedorite care pot
apărea la schimbarea suprafeţei de
rulare, a vitezei de deplasare sau la
deschiderea geamurilor. Această
funcţie este eficientă la setări mai
reduse ale volumului, atunci când
zgomotul de fundal este de obicei mai
puternic decât volumul sistemului
audio.
Opţiuni Gracenote: Apăsaţi pentru
activarea/dezactivarea normalizării
folosite pentru îmbunătăţirea
recunoaşterii vocale şi a grupărilor
media.
Dispozitiv de redare CD 3 143, USB
3 146, Dispozitive auxiliare 3 145,
Muzică Bluetooth 3 152
Volum maxim pornire: apăsaţi pentru
a seta nivelul maxim al volumului la
pornire, care va fi utilizat chiar dacă la
oprirea radioului era setat un volum
mai mare.
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Numărul paginilor favorite: Apăsaţi
pentru a selecta numărul de pagini
FAV care vor fi afişate.
Informaţii versiune program: Apăsaţi
pentru a afişa informaţii despre
sistemul şi a actualiza software-ul
dacă sunt disponibile actualizări.

Setări telefon

Telefonul 3 188

Setările sistemului de navigaţie
(dacă există în dotare)

Diferitele setări ale sistemului de
navigaţie sunt disponibile prin
apăsarea meniului de configurare.
Unele opţiuni sunt disponibile numai
după planificarea unui traseu.
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Comandă vocală

Ştergere destinaţii salvate

Alerte pentru ghidare

Meniul comenzii vocale permite
modificări ale caracteristicilor
comenzilor vocale.
Pompturi vocale ale sistem. de
navigaţie: Marcaj pentru activarea
comenzilor vocale ale sistemului de
navigaţie. Marcaj pentru dezactivarea
comenzilor vocale ale sistemului de
navigaţie în timpul deplasării pe un
traseu planificat.
Volum navigaţie: Selectaţi pentru a
schimba volumul comenzilor vocale
ale sistemului de navigaţie.

Apăsaţi pentru a şterge toate
destinaţiile salvate. Se afişează un
submeniu pentru ştergerea tuturor
destinaţiilor salvate. Selectaţi
opţiunile pe care doriţi să le ştergeţi şi
apăsaţi ştergere din partea de jos
pentru a continua. Apare un ecran de
confirmare care solicită ştergerea sau
anularea.

Apăsaţi pentru activarea vizualizării
ferestrei pop-up de alertă pentru
ghidare pe hartă sau pe ecranele
principale, cum ar fi audio, telefon etc.
Apare un marcaj pentru a indica faptul
că este activat modul de alertă la
ghidare.

Setările vehiculului

Vezi „Personalizarea autovehiculului”
din manualul de utilizare.
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Setările afişajului

Pot fi disponibile următoarele opţiuni:
Meniu pagină de pornire: Apăsaţi
pentru a personaliza prima pagină a
paginii de pornire.
Opţiuni Cameră spate: Apăsaţi pentru
ajustarea opţiunilor camerei
retrovizoare.
Afişare oprită: Apăsaţi pentru a
dezactiva afişajul. Afişajul va reveni
atunci când sunt apăsate oricare
butoane radio sau când este apăsat
ecranul (dacă există în dotare).
Setările hărţii: Apăsaţi pentru
accesarea submeniului pentru a
schimba zoom-ul automat, activa
afişarea limitei de viteză pe hartă şi
schimba setările afişajului hărţii.

Afişarea hărţii: apăsaţi pentru a
modifica fundalul ecranului.
■ Setarea automată ajustează
automat fundalul ecranului automat
în funcţie de luminozitatea
exterioară.
■ Setarea de zi face ca fundalul hărţii
să fie mai strălucitor.
■ Setarea de noapte face ca fundalul
hărţii să fie mai întunecat.
Pentru a schimba setarea generală a
strălucirii pentru afişaj, folosiţi
controlul iluminării panoului de bord al
autovehiculului.

Sistemul de poziţionare
globală
Poziţia autovehiculului este
determinată de utilizarea semnalelor
sateliţilor, de diferite semnale ale
autovehiculului şi de datele hărţii.
Uneori, alte interferenţe cum ar fi
starea satelitului, configuraţia străzii,
starea vehiculului şi/sau alte
circumstanţe, pot afecta abilitatea
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sistemului de navigaţie de a
determina poziţionarea exactă a
autovehiculului.
GPS-ul indică poziţia curentă a
autovehiculului cu ajutorul
semnalelor trimise de sateliţii GPS.
Dacă autovehiculul nu primeşte
semnale de la sateliţi, pe ecranul
hărţii apare un simbol.
Simbolurile de navigaţie 3 164
Acest sistem ar putea să nu fie
disponibil sau ar putea să apară
interferenţe în următoarele situaţii:
■ Semnalele sunt obstrucţionate de
clădiri înalte, copaci, autocamioane
mari sau un tunel.
■ Sateliţii sunt reparaţi sau
îmbunătăţiţi.
Pentru informaţii suplimentare dacă
GPS nu funcţionează corect:
Probleme privind ghidarea în traseu
3 180
Repararea sistemului de navigaţie
3 181
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Poziţionarea
autovehiculului
Uneori, poziţia autovehiculului pe
hartă ar putea fi incorectă din cauza
uneia sau mai multor dintre
următoarele cauze:
■ Reţeaua de drumuri s-a modificat.
■ Autovehiculul se deplasează pe
suprafeţe de rulare alunecoase,
cum ar fi nisip, pietriş sau zăpadă.
■ Autovehiculul se deplasează pe
drumuri cu viraje sau pe porţiuni
lungi de drumuri în aliniament.
■ Autovehiculul se apropie de o
clădire înaltă sau de un autovehicul
mare.
■ Străzile de suprafaţă merg în
paralel cu o autostradă.
■ Autovehiculul a fost transferat de
un autocamion de transport sau de
un feribot.
■ Calibrarea poziţiei curente a fost
setată necorespunzător.
■ Autovehiculul se deplasează cu
viteză ridicată.

■ Autovehiculul îşi schimbă direcţia
mai mult de o dată sau se roteşte
într-o parcare.
■ Autovehiculul intră şi/sau iese dintro parcare, un garaj sau un şopron.
■ Semnalul GPS nu este recepţionat.
■ Pe autovehicul este instalat un
portbagaj de plafon.
■ Au fost montate lanţuri
antiderapante.
■ Se înlocuiesc anvelopele sau
acestea sunt uzate.
■ Presiunea în anvelope este
necorespunzătoare.
■ Aceasta este prima utilizare a
sistemului de navigaţie, după
actualizarea datelor hărţilor.
■ Bateria de 12 V este deconectată
timp de mai multe zile.
■ Autovehiculul se deplasează în
condiţii de trafic aglomerat, cu
viteză redusă şi se opreşte după ce
este pornit repetat.

Probleme privind ghidarea
în traseu
Ghidarea necorespunzătoare pe
traseu poate apărea în unul sau mai
multe din următoarele cazuri:
■ Virajul nu a fost efectuat pe strada
indicată.
■ Ghidarea pe traseu s-ar putea să
nu fie disponibilă dacă se utilizează
redirecţionarea automată pentru
următorul viraj la dreapta sau la
stânga.
■ Traseul ar putea să nu se modifice
dacă se utilizează redirecţionarea
automată.
■ La schimbarea direcţiei de mers
într-o intersecţie, ghidarea pe
traseu nu este disponibilă.
■ Uneori, numele de locuri ar putea
să fie anunţate la plural.
■ În timpul deplasării cu viteză mare
ar putea dura mai mult până la
definitivarea redirecţionării
automate.
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■ Redirecţionarea automată ar putea
să afişeze un traseu care revine la
punctul intermediar setat, dacă vă
îndreptaţi spre destinaţie fără a
trece printr-un punct intermediar
setat.
■ Traseul împiedică accesul unui
vehicul din cauza unei reglementări
de oră sau de anotimp sau din
cauza oricărei reglementări în
vigoare.
■ Unele trasee ar putea să nu fie
căutate.
■ Traseul către destinaţie ar putea să
nu fie afişat dacă există străzi noi,
dacă străzile au fost modificate
recent sau dacă anumite străzi nu
sunt incluse în datele hărţii.
Hărţile 3 162
Pentru recalibrarea poziţiei
vehiculului pe hartă, parcaţi vehiculul
cu motorul pornit timp de două - cinci
minute, până când poziţia vehiculului
se actualizează. Asiguraţi-vă că
autovehiculul este parcat într-un loc
sigur şi cu deplină vizibilitate a cerului
şi la distanţă de obstacolele mari.

Repararea sistemului de
navigaţie
Dacă sistemul de navigaţie trebuie
reparat şi au fost urmaţi toţi paşii din
acest manual, dar tot există
probleme, solicitaţi ajutorul dealerului
dvs.
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Sistemul de comandă
vocală
Recunoaşterea vocală ............... 182

Recunoaşterea vocală
Recunoaşterea vocală permite
operarea în sistem hands-free a
caracteristicilor sistemului
Infotainment.
Comanda vocală poate fi utilizată
dacă este pornit aparatul radio sau
dacă este activată dezactivarea
alimentării accesoriilor (RAP). Vezi
„Dezactivarea alimentării accesoriilor
(RAP)” din manualul de utilizare.
Sistemul păstrează un nivel minim al
volumului.

Utilizarea comenzii vocale
1. Apăsaţi q/w de pe volan.
Sistemul audio este suspendat. O
comandă vocală rosteşte: „Vă
rugăm să rostiţi o comandă.”
Aşteptaţi până când se aude un
ton înainte de a începe să rostiţi.
Dacă nu se aude niciun ton,
asiguraţi-vă că este activat
volumul.
Cu recunoaşterea vocală activă,
sistemul afişează un simbol w în

partea din dreapta sus a
ecranului.
2. Spuneţi clar una dintre comenzile
prezentate în continuare în
această secţiune.
Apăsaţi de două ori q/w de pe volan
pentru a face un salt peste mesajele
de comandă vocală.

Anularea funcţiei de comandă
vocală
1. Apăsaţi şi eliberaţi x/n de pe
comanda de pe volan pentru
anularea unei comenzi dacă
răspunsul sistemului nu se
potriveşte cu comanda vocală sau
rostiţi „La revedere” sau
„Anulare”.
2. Sistemul răspunde „La revedere”.

Sfaturi utile pentru comenzile
vocale

■ Dacă sunt disponibile mai multe
comenzi, alegeţi comanda cea mai
potrivită pentru dvs.

Sistemul de comandă vocală
■ Cuvintele dintre paranteze sunt
opţionale. De exemplu, pentru
comanda „Acord FM (frecvenţă)” se
poate rosti fie „Acord FM 87,7”, fie
„Acord FM”, ambele sunt comenzi
valabile.
■ Când este recunoscută comanda,
sistemul fie va realiza funcţia, fie va
solicita confirmarea alegerii.
■ Când sistemul nu recunoaşte
comanda, sistemul spune
„Poftim?”.
■ Dacă aveţi dificultăţi la
recunoaşterea unei comenzi de
către sistem, confirmaţi
corectitudinea comenzii. Încercaţi
să rostiţi clar comanda sau
aşteptaţi un moment după ton.
■ Zgomotele de fundal, cum ar fi
ventilatorul instalaţiei de
climatizare în treapta superioară,
geamurile deschise şi zgomotele
exterioare foarte puternice, chiar
dacă geamurile sunt închise, pot
duce la înţelegerea greşită a
comenzilor vocale.

■ Sistemul poate recunoaşte
comenzile în diverse limbi, cum ar
fi engleză, franceză canadiană şi
spaniolă. Sistemul recunoaşte
numai comenzile în limba
selectată.
■ Pentru a creşte sau reduce volumul
vocii în timpul unei sesiuni de
comenzi vocale, rotiţi butonul de
volum al radioului sau apăsaţi
comenzile de volum de pe volan.
Dacă volumul se reglează în timpul
unei sesiuni de comandă vocală,
pe ecran apare o bară pentru
volum, care indică nivelul volumului
vocii în timpul reglării. Astfel se
modifică şi volumul comenzilor de
ghidare.
■ La folosirea comenzilor sistemului
de navigaţie, acordaţi timp
familiarizării cu adresa. Întârzierile
mari la introducerea adresei pot
avea ca rezultat nerecunoaşterea
adresei de către sistem sau
indicarea unui traseu către alte
locaţii decât cele intenţionate.
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■ La asigurarea părţii din adresă
corespunzătoare numărului
imobilului, sistemul recunoaşte atât
formatul digital, cât şi textul
numeric. Un exemplu ar fi să rostiţi
„3-0-0-0-1” sau „treizeci de mii
unu”.
■ Dacă sistemul prezintă destinaţia în
altă ţară la câteva încercări, rostiţi
comanda „Schimbare ţară” şi rostiţi
numele ţării care vă interesează.
Pentru a introduce destinaţia din
altă ţară, ţara va trebui mai întâi
schimbată în sistem.

Comenzile vocale

Lista următoare prezintă comenzile
vocale disponibile pentru sistemul
Infotainment şi o scurtă descriere a
fiecărei comenzi. Comenzile sunt
prezentate cu cuvintele opţionale
între paranteze. Pentru folosirea
comenzilor vocale, vezi instrucţiunile
anterioare.
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Comenzile radioului
Acord AM, Acord FM, Acord,
Stitcher: Indică sistemului să meargă
la o bandă de frecvenţe specifică,
precum şi ultimul post de radio.
Acord AM … (frecvenţă), Acord FM
… (frecvenţă): Indică sistemului să
meargă la un anume post.
Aprobare: Indică sistemului să
aprobe melodia sau postul de radio
curent în Stitcher.
Dezaprobare: Indică sistemului să
dezaprobe melodia sau postul de
radio curent în Stitcher.
Comenzile Fişierele mele media
CD, AUX, USB sau Bluetooth: Indică
sistemului să schimbe sursa.
[Play] C D: Indică sistemului să redea
un CD. De exemplu, rostiţi „Redare
CD”.
Următoarele comenzi se aplică numai
surselor USB, iPod şi iPhone.
Acestea sunt acceptate după
indexarea dispozitivului.

Play artist (numele artistului): Indică
sistemului să redea melodii ale unui
anume artist. De exemplu, rostiţi
„Redare artist <nume artist>”.
Play album (titlu album): Indică
sistemului să redea un anumit album.
Play song (titlu melodie): Indică
sistemului să redea o anumită
melodie.
Play genre (nume gen): Indică
sistemului să redea melodii ale unui
anumit gen.
Search artist … (numele artistului):
Indică sistemului să arate o listă a
tuturor melodiilor ale unui anume
artist. De exemplu, rostiţi „Căutare
artist <nume artist>”.
Search composer … (numele
compozitorului): Indică sistemului să
arate o listă a tuturor melodiilor ale
unui anume compozitor. De exemplu,
rostiţi „Căutare compozitor <nume
compozitor>”.

Search album … (numele albumului):
Indică sistemului să arate o listă a
tuturor melodiilor ale unui anume
album. De exemplu, rostiţi „Căutare
album <nume album>”.
Search genre … (numele genului):
Indică sistemului să arate o listă a
tuturor melodiilor ale unui anume gen.
De exemplu, rostiţi „Căutare gen
<nume gen>”.
Search folder … (numele folderului):
Indică sistemului să arate o listă a
tuturor melodiilor dintr-un anume
folder. De exemplu, rostiţi „Căutare
folder <nume folder>”.
Search play list … (numele listei de
redare): Indică sistemului să arate o
listă a tuturor melodiilor dintr-o anume
listă de redare. De exemplu, rostiţi
„Căutare listă de redare <nume listă
de redare>”.
Search audio book … (numele
audiobook-ului): Indică sistemului să
arate o listă a tuturor melodiilor dintrun anume audiobook. De exemplu,
rostiţi „Căutare audiobook <nume
audiobook>”.
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Search podcast … (numele podcastului): Indică sistemului să arate o listă
a tuturor melodiilor dintr-un anume
podcast. De exemplu, rostiţi „Căutare
podcast <nume podcast>”.
Red. multe sim...: Indică sistemului să
creeze o listă de redare a pistelor
similară cu redarea curentă a pistelor.
Comenzile sistemului de navigaţie
(dacă există în dotare)
Pentru activarea recunoaşterii vocale
a sistemului de navigaţie:
1. Apăsaţi q/w de pe volan.
Sistemul audio este suspendat. O
comandă vocală rosteşte „Vă
rugăm să spuneţi o comandă”.
Aşteptaţi până se aude tonul
înainte de a rosti.
Dacă nu se aude niciun ton,
asiguraţi-vă că este activat
volumul.
Cu recunoaşterea vocală activă,
sistemul afişează un simbol w în
partea din dreapta sus a
ecranului.

2. Rostiţi clar comanda „Sistem de
navigaţie”.
3. Spuneţi clar una dintre comenzile
din această secţiune.
Următoarele comenzi se aplică numai
după ce a fost dată comanda
sistemului de navigaţie.
Change Country: Schimbă ţara de
origine pentru a introduce o destinaţie
din respectiva regiune.
Navi | Navigation | Destination:
Permite precizarea unei adrese ca
metodă individuală. Sistemul va
recunoaşte adresa dacă este
precizată toată o dată sau dacă se va
rosti centrul unui oraş.
Adresă direcţionată: Permite
precizarea unei adrese câte un pas o
dată. Formatul va fi: ţară, oraş,
stradă, apoi numărul imobilului.
Intersecţie: Permite precizarea unei
intersecţii ca destinaţie. Formatul va
fi: ţară, oraş, stradă, apoi intersecţia.
Agendă telef.: Când este sincronizat
un telefon cu sistemul, care conţine
informaţii despre adresă memorate
pentru contacte, adresa asociată cu
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respectivul contact poate deveni
traseu. Dacă sistemul nu poate găsi
adresa, se afişează o eroare.
Acasă: Indică sistemului să înceapă
ghidarea către adresa salvată ca
Domiciliul meu.
POI | (Place | Point) of Interest:
Permite precizarea ca destinaţie a
unui punct de interes. Familiarizaţi-vă
cu categoriile şi subcategoriile de POI
din sistem prin apăsarea Destinaţia
din pagina de pornire sau DEST de pe
panoul frontal, apoi selectând Puncte
de interes. Comenzile POI de-a
lungul traseului şi în jurul destinaţiei
vor fi disponibile dacă este activă
ghidarea pe traseu.
Adăug. pct. pe tr.: Permite adăugarea
punctelor intermediare individuale
sau a destinaţiei. Sistemul va solicita
să alegeţi o metodă de introducere
pentru a continua. Un exemplu este
de a rosti: „POI de pe traseu” sau
„Intersecţie”.
Şterg punct pe tr: Când este activă
ghidarea, comanda permite
ştergerea punctelor intermediare
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individuale sau a destinaţiei. Dacă nu
este activă ghidarea, sistemul va
indica că lista destinaţiilor este goală.
Where am I | (My | Current) location:
Indică sistemului să precizeze poziţia
curentă a autovehiculului.
Ajut.: Sistemul redă mai multe
comenzi de ajutor specifice, asociate
cu sistemul de navigaţie sau o
subcaracteristică a sistemului de
navigaţie.
Anulare ghidare: Indică sistemului să
anuleze ghidarea.
Introducerea unei destinaţii din alte
ţări
Pentru ca recunoaşterea vocală să
răspundă unei adrese locale, ţara
corespunzătoare trebuie setată în
sistemul de navigaţie.
Ţara poate fi de asemenea setată cu
ajutorul comenzilor vocale. Cu toate
acestea, ţara va reveni la ţara
implicită atunci când este scoasă
cheia din contactul autovehiculului.
1. Apăsaţi q/w de pe volan.
2. Rostiţi „Sistem de navigaţie”.

3. Rostiţi „Schimbare ţară”.
4. Rostiţi numele ţării de destinaţie.
Comenzi telefon
(Dial | Call) (număr de telefon sau
contact): Indică sistemului să înceapă
un apel telefonic. De exemplu, rostiţi
„Formează 1 248 123 4567”. Pentru
apelarea unei persoane de contact
din agenda telefonică, rostiţi
„Formare” sau „Apelare”, rostiţi
numele şi locul şi apoi rostiţi
„Formează.” De exemplu, rostiţi
„Apelează John acasă” sau
„Apelează John la serviciu”. Dacă un
număr nu este recunoscut, va fi
apelat primul număr din listă.
(Pair [Device] | Connect): Indică
sistemului să înceapă sincronizarea
unui dispozitiv.
Digit Dial: Indică sistemului să
formeze un număr de telefon, câte o
cifră o dată. După rostirea cifrelor,
rostiţi „Formare”.
(Redial | Redial Last Number): Indică
sistemului să formeze ultimul număr
de telefon apelat.

(Select Device | Change Phone):
Indică sistemului să comute la un alt
dispozitiv sincronizat. Dispozitivul
trebuie selectat de pe ecran sau cu
ajutorul butonului MENU/SEL.
Delete Device: Indică sistemului să
şteargă un dispozitiv sincronizat.
Read S M S [Messages] | Read
(Texts | Messages) | Read Text
Messages: Indică sistemului să
înceapă citirea mesajelor text de la
dispozitivul sincronizat.
Nu toate dispozitivele acceptă
mesaje text. Aplicabil acolo unde
există în dotare.
Permis vocal
Permisul vocal permite accesul la
comenzile de recunoaştere vocală de
la telefonul mobil, adică Siri sau
comandă vocală. Vezi ghidul de
utilizare al producătorului telefonului
mobil pentru a vizualiza dacă
telefonul mobil acceptă această
caracteristică.
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Pentru activarea sistemului de
recunoaştere vocală, menţineţi
apăsat q/w de pe volan timp de
aproximativ două secunde.
Comenzile setărilor
[Set] Verbose On, [Set] Verbose Off:
Indică sistemului să activeze sau să
dezactiveze comenzile vocale.
[Set] Language …: Indică sistemului
să seteze limba.
List Device: Indică sistemului să
asigure o listă a dispozitivelor care se
vor folosi.
Alte comenzi
Goodbye: Indică sistemului să
încheie o conversaţie telefonică sau
recunoaştere vocală.
Cancel: Indică sistemului să anuleze
o acţiune.
(Go Back | Previous | Back): Indică
sistemului să revină la meniul
anterior.
Main menu: Indică sistemului să
meargă la meniul principal.

(Yes | Yep | Yup | Ya | Sure | Right |
Correct | OK | Positive | You got it |
Probably | You bet): Acestea pot fi
folosite pentru a spune „Da”.
(No | Nope | Na | No Way | Wrong |
Incorrect | Negative | Not Really | No
I said | No I did not | No I do not):
Acestea pot fi folosite pentru a spune
„Nu”.
Next Page | Page Down | Scroll
down: Indică sistemului să deruleze
înainte o pagină dintr-o listă.
Previous Page | Page Up | Scroll Up:
Indică sistemului să deruleze înapoi o
pagină dintr-o listă.

Ajutor comandă vocală

Pentru a accesa sesiunea de redare
pentru ajutor, spuneţi clar una dintre
comenzile de ajutor.
Ajut.: Sistemul redă comenzi de
ajutor mai specifice (cum ar fi setări
radio) din care utilizatorul poate
alege.
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Radio: Utilizaţi această comandă
pentru a vedea cum puteţi selecta o
bandă (AM sau FM) şi cum puteţi
schimba posturile de radio (spunând
numerele frecvenţelor).
My Media: Folosiţi această comandă
pentru a afla cum să redaţi anumite
piste, artişti, albume, dispozitive
conectate la portul USB sau pentru a
schimba sursele.
Telefon: Folosiţi această comandă
pentru a afla despre cum să formaţi,
sincronizaţi un dispozitiv sau să
ştergeţi un dispozitiv.
Setări: Folosiţi această comandă
pentru a afla cum să activaţi sau
dezactivaţi comenzile vocale sau să
setaţi limba.
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Bluetooth®
Prezentare generală

Bluetooth® ................................. 188
Funcţionarea .............................. 192
Mesaje text ................................ 195
Telefonul cu hands-free ............. 197

Dacă este prevăzut cu funcţia
Bluetooth, sistemul poate
interacţiona cu multe telefoane
mobile şi dispozitive, permiţând:
■ Efectuarea şi primirea apelurilor
hands-free.
■ Partajarea cu autovehiculul a
agendei sau a listei de contacte a
telefonului mobil. Agenda se va
afişa numai când este conectat
respectivul telefon.
■ Efectuarea apelurilor prin
recunoaştere vocală.
Sistemul poate fi folosit în timp ce
autovehiculul se află în ON/RUN,
ACC/ACCESSORY sau
Dezactivarea alimentării accesoriilor
(RAP). Raza sistemului Bluetooth
este de până la 9,1 m (30 ft).
Aparatul radio poate conecta
majoritatea telefoanelor cu funcţia
Bluetooth activată. Caracteristicile şi
funcţiile disponibile pot depinde de
dispozitiv.

Pe ecranul telefonului pentru apelul
curent se poate afişa imaginea
contactului din lista de contacte a
telefonului. Nu toate telefoanele sunt
compatibile cu această caracteristică.

Comenzi Bluetooth

Folosiţi butoanele sistemului
infotainment şi cele de pe volan
pentru a utiliza sistemul Bluetooth.
Comenzile de pe volan
q/w (apasă şi vorbeşte): Apăsaţi
pentru a răspunde la apelurile primite
şi a începe recunoaşterea vocală.
x/n (fără sonor / încheiere apel):
Apăsaţi pentru a încheia un apel, a
refuza un apel primit sau a anula
recunoaşterea vocală.
+ X - (volum): Apăsaţi + sau - pentru
a creşte sau scădea volumul.
Comenzile sistemului infotainment
Pentru informaţii despre modul de
navigare prin sistemul meniului cu
ajutorul comenzilor sistemului
infotainment, vezi prezentarea
generală a elementelor de comandă
3 128.
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y/@ (telefon / fără sonor): Apăsaţi
pentru a accesa meniul principal al
telefonului.
Recunoaşterea vocală
Sistemul de recunoaştere vocală
foloseşte comenzi pentru controlul
sistemului şi pentru formarea
numerelor de telefon.
La utilizarea comenzii vocale:
■ Sistemul s-ar putea să nu
recunoască comenzile vocale dacă
zgomotul de fundal este prea
puternic.
■ De aude un ton care indică faptul că
sistemul este pregătit pentru o
comandă vocală. Aşteptaţi tonul şi
apoi vorbiţi.
■ Vorbiţi clar, cu o voce calmă şi
naturală.
Recunoaşterea vocală 3 182

Sistemul audio

Sunetul trece prin difuzoarele
sistemului audio faţă al
autovehiculului şi are prioritate
asupra sistemului audio. În timpul
unui apel, utilizaţi butonul m pentru a

modifica nivelul volumului. Nivelul
ajustat al volumului este salvat în
memorie pentru apelurile ulterioare.
Sistemul păstrează un nivel minim al
volumului.
Recunoaşterea vocală 3 182
Redarea audio prin Bluetooth
Fişiere muzică prin Bluetooth 3 152

Sincronizarea cu comenzile
Infotainment

Un telefon mobil compatibil Bluetooth
trebuie sincronizat, apoi trebuie
conectat la autovehicul, înainte de a
putea fi utilizat. Pentru funcţiile
Bluetooth, înainte de sincronizarea
telefonului mobil, consultaţi manualul
de utilizare al producătorului
telefonului mobil.
Informaţii despre sincronizare
■ Un telefon cu funcţia Bluetooth
activată şi un dispozitiv pentru
redare audio pot fi sincronizate
simultan la sistem.
■ Pot fi sincronizate până la cinci
dispozitive la sistemul Bluetooth.
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■ Procesul de sincronizare este
dezactivat când autovehiculul se
deplasează.
■ Sincronizarea trebuie realizată
numai o dată cu condiţia ca
informaţiile de sincronizate de pe
telefonul mobil să nu se schimbe şi
telefonul mobil să nu fie şters din
sistem.
■ La sistemul Bluetooth poate fi
conectat un singur telefon mobil o
dată.
■ Dacă în raza de acţiune a
sistemului se află mai multe
telefoane mobile sincronizate,
aparatul radio se va conecta la
primul telefon din listă sau la
telefonul care a fost conectat
anterior.
Sincronizarea unui telefon/dispozitiv
1. Apăsaţi butonul CONFIG sau y/
@.
2. Selectaţi Setări telefon.
3. Selectaţi Sincroniz. disp. (tel.).
Aparatul radio afişează Please
search for bluetooth devices on
your phone, select your vehicle,
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confirm, or enter the pin number
provided on the screen.: Dacă
dispozitivul acceptă un număr de
identificare personală format din
patru cifre (PIN), acesta va fi
afişat. PIN este folosit la pasul 5.
4. Începeţi procesul de sincronizare
de pe telefonul mobil care va fi
sincronizat cu autovehiculul. Vezi
ghidul de utilizare al
producătorului telefonului mobil.
5. Localizaţi şi selectaţi dispozitivul
numit după marca şi modelul
autovehiculului din lista
telefonului mobil. Respectaţi
instrucţiunile de la telefonul mobil
pentru a introduce PIN de la pasul
4 sau pentru a confirma potrivirea
codului format din şase cifre.
Sistemul recunoaşte noul telefon
conectat după încheierea
procesului de sincronizare.
6. Dacă telefonul solicită acceptarea
conectării sau permisiunea pentru
descărcarea agendei telefonice,
selectaţi acceptare întotdeauna şi
permiteţi. Este posibil ca agenda
telefonică să nu fie disponibilă

dacă nu se acceptă. Unele
telefoane vor aşeza solicitarea de
conectare sau solicitarea pentru
agenda telefonică într-o bară de
sarcini cu tragere în jos din partea
superioară a ecranului. Trageţi în
jos bara de sarcini şi căutaţi
solicitarea de conectare/agendă
telefonică şi acceptaţi.
7. Repetaţi pentru sincronizarea
telefoanelor suplimentare.
Listarea tuturor telefoanelor/
dispozitivelor sincronizate şi
conectate
1. Apăsaţi butonul CONFIG.
2. Selectaţi Setări telefon.
3. Selectaţi Listă dispozitive.
Ştergerea unui telefon / dispozitiv
sincronizat
1. Apăsaţi butonul CONFIG.
2. Selectaţi Setări telefon.
3. Selectaţi Listă dispozitive.
4. Selectaţi telefonul mobil pe care
doriţi să-l ştergeţi şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.

Conectarea la un alt telefon
Pentru a că conecta la un alt telefon
mobil, înainte de începerea
procesului noul telefon trebuie să fie
în autovehicul şi trebuie să fie
disponibil pentru a fi conectat la
sistemul Bluetooth.
1. Apăsaţi butonul CONFIG.
2. Selectaţi Setări telefon.
3. Selectaţi Listă dispozitive.
4. Selectaţi noul telefon mobil pe
care doriţi să-l conectaţi şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.

Sincronizarea cu comandă
vocală

Un telefon mobil compatibil Bluetooth
trebuie sincronizat, apoi trebuie
conectat la autovehicul, înainte de a
putea fi utilizat. Pentru funcţiile
Bluetooth, înainte de sincronizarea
telefonului mobil, consultaţi manualul
de utilizare al producătorului
telefonului mobil.
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Sincronizarea unui telefon cu
sistemul autovehiculului
1. Apăsaţi q/w. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Sincronizare”, sistemul
răspunde cu „Vă rugăm să căutaţi
dispozitive Bluetooth pe telefonul
dumneavoastră. Confirmaţi sau
introduceţi numărul”.
3. Începeţi procesul de sincronizare
pe telefonul care va fi sincronizat.
4. Localizaţi şi selectaţi dispozitivul
numit după marca şi modelul
autovehiculului din lista
telefonului mobil. Respectaţi
instrucţiunile de la telefonul mobil
pentru a introduce PIN sau pentru
a confirma potrivirea codului
format din şase cifre. Sistemul
răspunde cu „Sincronizare
reuşită”.
5. Pentru a sincroniza şi alte
telefoane mobile, repetaţi paşii de
la 1 la 4.

Listarea tuturor telefoanelor
sincronizate şi conectate
Sistemul poate lista toate telefoanele
mobile sincronizate la acesta. Dacă
un telefon mobil sincronizat este de
asemenea conectat la autovehicul,
sistemul răspunde cu „este conectat”
după numele respectivului telefon.
1. Apăsaţi q/w. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Listă dispozitive”.
Ştergerea unui telefon sincronizat
1. Apăsaţi q/w. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Listă dispozitive”.
3. Rostiţi „Ştergere dispozitiv”.
4. Sistemul răspunde cu: „Pentru a
şterge un dispozitiv, vă rugăm să
îi atingeţi numele de pe ecran.
„Selectaţi de pe afişaj dispozitivul
pe care îl veţi şterge, iar acesta va
fi eliminat.
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Pentru anularea acestei comenzi,
apăsaţi x/nde pe comenzile de pe
volan sau apăsaţi butonul BACK de
pe panoul frontal al aparatului radio.
Conectarea la un alt telefon sau
dispozitiv
Pentru conectarea la un alt telefon
mobil, sistemul caută următorul
telefon mobil disponibil. În funcţie de
telefonul mobil care va fi conectat,
poate fi necesară repetarea acestei
comenzi.
1. Apăsaţi q/w. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Schimbare telefon”.
◆ Pentru a selecta un dispozitiv,
apăsaţi numele de pe ecran.
◆ Dacă nu se găseşte un alt
telefon mobil, rămâne conectat
telefonul iniţial.
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Funcţionarea
Efectuarea unui apel folosind
agenda şi comenzile
Infotainment

Pentru telefoane mobile care acceptă
funcţia agendă, sistemul Bluetooth
poate folosi contactele memorate în
telefonul mobil penntru efectuarea
apelurilor. Vezi ghidul de utilizare al
producătorului telefonului mobil sau
adresaţi-vă furnizorului de servicii
wireless pentru a afla dacă este
acceptată această funcţie.
Dacă un telefon mobil acceptă funcţia
agendă, meniurile agendă şi liste
apeluri sunt disponibile automat.
Meniul agendă permite accesarea
agendei salvate pe telefonul mobil, în
vederea efectuării unui apel.
Meniul liste de apeluri permitea
accesarea numerelor de telefon din
meniurile apeluri primite, apeluri
efectuate şi apeluri ratate ale
telefonului mobil, în vederea
efectuării unui apel.

Aparatul radio va afişa primele 1.000
de persoane de contact şi numerele
de telefon pentru fiecare persoană de
contact, inclusiv numărul de telefon
de acasă, de la serviciu, de telefon
mobil şi altele.
Efectuarea unui apel folosind meniul
agendă:
1. Apăsaţi y/@ când sunteţi la
aparatul radio sau butonul de pe
ecran Telefon.
2. Selectaţi Agendă telef..
3. Selectaţi grupul de litere din
agenda telefonică pentru a derula
prin lista de nume/numere.
4. Selectaţi numele.
5. Selectaţi numărul pe care să îl
apelaţi.
Efectuarea unui apel folosind meniul
liste apeluri:
1. Apăsaţi y/@ când sunteţi la
aparatul radio sau butonul de pe
ecran Telefon.
2. Selectaţi liste apeluri.

3. Selectaţi lista apeluri primite,
apeluri efectuate sau apeluri
ratate.
4. Selectaţi numele sau numărul pe
care doriţi să-l apelaţi.

Efectuarea unui apel cu ajutorul
comenzilor Infotainment

Efectuarea unui apel:
1. Apăsaţi y/@ când sunteţi la
aparatul radio sau butonul de pe
ecran Telefon.
2. Apăsaţi Introducere număr.
3. Introduceţi numărul de telefon.
4. Selectaţi OK pentru a începe
formarea numărului.
5. Selectaţi Apelare pentru a efectua
un apel.
Pentru a efectua un apel cu ajutorul
recunoaşterii vocale 3 182

Acceptarea sau respingerea
unui apel

Dacă se primeşte un apel, sistemul
Infotainment este suspendat, iar în
autovehicul se aude tonul de apel.

Telefonul
Utilizarea comenzilor sistemului
Infotainment
Răsuciţi butonul MENU/SEL la
Acceptare apel sau Respingere apel
şi apăsaţi butonul MENU/SEL sau
apăsaţi Acceptare sau Respingere
apel de pe ecran.
Utilizarea comenzilor de pe volan
Apăsaţi q/w pentru a răspunde sau
x/n pentru a respinge apelul.

Apel în aşteptare cu ajutorul
comenzilor Infotainment

Apelul în aşteptare trebuie să fie
acceptat de telefonul Bluetooth, iar
pentru a funcţiona trebuie să fie
activat de către furnizorul de servicii
wireless.
Comutarea între apeluri (numai
apeluri în aşteptare)
Pentru a comuta între apeluri, răsuciţi
şi apăsaţi butonul MENU/SEL şi
selectaţi Comutare apeluri sau
selectaţi Comutare apeluri de pe
ecran.

Apel în aşteptare cu ajutorul
comenzilor de pe volan

Apelul în aşteptare trebuie să fie
acceptat de telefonul mobil şi trebuie
să fie activat de către furnizorul de
servicii wireless.
■ Apăsaţi q/w pentru a răspunde la
un apel primit atunci când este activ
un alt apel. Apelul iniţial este trecut
în aşteptare.
■ Apăsaţi din nou q/w pentru a
reveni la apelul iniţial.
■ Pentru a refuza răspunsul la un
apel primit, apăsaţi Respingere
apel de pe ecran sau nu
întreprindeţi nicio acţiune.
■ Apăsaţi x/n pentru a deconecta
apelul curent şi a trece apelul în
aşteptare.

Funcţia de apelare în sistem de
conferinţă cu ajutorul
comenzilor Infotainment
Apelarea în sistem de conferinţă şi
apelarea cu trei direcţii trebuie să fie
acceptate de telefonul Bluetooth, iar
pentru a funcţiona trebuie să fie
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activat de către furnizorul de servicii
wireless. Această funcţie este
suportată numai când autovehiculul
nu se deplasează.
Începerea unei conferinţe telefonice
în timpul apelului curent:
1. Răsuciţi şi apăsaţi butonul
MENU/SEL şi selectaţi
Introducere număr.
2. Introduceţi numărul de telefon şi
apoi selectaţi OK.
3. După ce se efectuează apelul,
răsuciţi butonul MENU/SEL şi
selectaţi Reunire apeluri.
4. Pentru a adăuga mai multe
persoane apelate la conferinţă,
repetaţi paşii de la 1 la 3. Numărul
de persoane apelate care pot fi
adăugate este limitat de furnizorul
de servicii wireless.
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Terminarea unui apel
Utilizarea comenzilor sistemului
Infotainment
Răsuciţi şi apăsaţi butonul
MENU/SEL şi selectaţi Încheiere
apel sau apăsaţi Încheiere apel de pe
ecran.
Utilizarea comenzilor de pe volan
Apăsaţi x/n.

Întreruperea sonorului unui apel

În timpul unui apel, toate sunetele din
interiorul autovehiculului pot fi
întrerupte, aşa încât persoana cu
care vorbiţi la telefon să nu le audă.
Utilizarea comenzilor sistemului
Infotainment
Răsuciţi şi apăsaţi butonul
MENU/SEL şi selectaţi Apel cu
microfonul dezactivat. Apăsaţi din
nou pentru a anula întreruperea
sonorului.

Transferul unui apel

Semnalul audio poate fi transferat
între sistemul Bluetooth şi telefonul
mobil.

Telefonul mobil trebuie sincronizat şi
conectat cu sistemul Bluetooth
înainte de a putea transfera un apel.
Pentru transferul semnalului audio de
la sistemul Bluetooth la un telefon
mobil
În timpul unui apel cu semnal audio în
autovehicul, apăsaţi butonul
Transferare apel de pe ecran sau
menţineţi apăsat butonul q/w de pe
volan.
Pentru transferul semnalului audio la
sistemul Bluetooth de la un telefon
mobil
Folosiţi funcţia de transfer audio de la
telefonul mobil. Vezi ghidul de
utilizare al producătorului telefonului
mobil pentru informaţii suplimentare.
Apăsaţi butonul Transferare apel de
pe ecran sau menţineţi apăsat
butonul q/w de pe volan.

Tonuri duble pe mai multe
frecvenţe (DTMF)

Sistemul Bluetooth din autovehicul
poate transmite cifre în timpul unui
apel. Această funcţie este utilizată
dacă se apelează un telefon
comandat de un meniu.
Utilizarea comenzilor sistemului
Infotainment
■ Răsuciţi şi apăsaţi butonul
MENU/SEL şi selectaţi Introducere
număr. Atunci introduceţi numărul
de telefon.
■ Selectaţi Introducere număr de pe
ecran şi selectaţi cifrele, apoi
apăsaţi OK.
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Mesaje text
Pentru autovehiculele prevăzute cu
Bluetooth, sistemul poate afişa
mesaje text, reda un mesaj prin
sistemul audio şi trimite un mesaj
predefinit. Nu toate telefoanele
suportă toate funcţiile şi nici nu
funcţionează cu Bluetooth. Aparatul
radio suportă numai primirea
mesajelor text de tip SMS. Poate fi
necesară acceptarea unei cereri de la
telefon sau poate fi necesară
schimbarea unor setări ale telefonului
pentru a permite funcţionarea
mesageriei text. Vezi ghidul de
utilizare al producătorului telefonului
mobil. Caracteristica de mesaj text
poate fi de asemenea iniţiată prin
intermediul recunoaşterii vocale.
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Utilizarea mesageriei text

1. Apăsaţi butonul Mesaje de pe
pagina de pornire sau selectaţi
mesajele text de pe ecranul
principal al telefonului. Până la
regăsirea tuturor mesajelor text,
pictograma paginii de pornire va
rămâne gri, iar opţiunea ecranului
principal al telefonului va fi
eliminată.
Această caracteristică va fi
dezactivată dacă dispozitivul
Bluetooth sincronizat nu suportă
mesageria text prin SMS.

2. După regăsirea tuturor mesajelor,
se afişează căsuţa de intrări a
mesajelor text. Selectaţi un mesaj
pe care să îl vizualizaţi.
Vizualizarea mesajelor este
disponibilă numai cât timp
autovehiculul nu se află în
mişcare.

3. Vizualizaţi mesajul sau selectaţi
Ascultare pentru a auzi mesajul
prin intermediul comenzii vocale.
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Ecranul pentru vizualizarea
mesajelor este blocat cât timp
autovehiculul se află în mişcare.
■ Selectaţi Apelare pentru a forma
numărul persoanei de contact sau
numărul asociat cu textul. Nu toate
telefoanele permit apelarea
expeditorului mesajului, iar
rezultatul va fi că nu veţi putea
selecta Apelare.
■ Selectaţi Răspuns pentru a
răspunde unui mesaj text care a
fost primit ca mesaj de primit. Nu
toate telefoanele permit trimiterea
mesajelor.

■ Selectaţi Trimitere pentru a trimite
respectivul mesaj.
■ Selectaţi Înapoi pentru anulare şi
pentru a reveni la ecranul anterior.

Mesaje text primite

■ Selectaţi Ascultare pentru a asculta
mesajul prin intermediul comenzii
vocale.
■ Selectaţi Vizualizare pentru a
vizualiza mesajul. Vizualizarea nu
este disponibilă numai cât timp
autovehiculul se află în mişcare.
■ Selectaţi Răspuns pentru a
răspunde la mesaj folosind un
mesaj predefinit.
■ Selectaţi Apelare pentru a forma
numărul persoanei de contact sau
numărul asociat cu textul.
■ Selectaţi Renunţare pentru a
închide ecranul mesajului primit de
tip pop-up.

Setările mesageriei text

■ Selectaţi mesajul dorit de pe
afişajul mesajelor predefinite
pentru a fi trimise ca mesaj de
răspuns.

Se afişează un ecran pop-up atunci
când există un mesaj primit.
Fereastra pop-up va rămâne pe
ecran până la selectarea Renunţare.

Telefonul
Setările mesageriei text sunt
disponibile de la căsuţa de intrare a
mesajelor text.

Telefonul cu hands-free
Utilizarea comenzii vocale
Bluetooth

Pentru utilizarea recunoaşterii
vocale, apăsaţi butonul q/w de pe
volan. Folosiţi comenzile de mai jos
pentru diversele funcţii vocale. Pentru
informaţii suplimentare, rostiţi „Ajutor”
în timp ce vă aflaţi în meniul de
recunoaştere vocală.
■ Selectaţi Administrare mesaje
predefinite pentru a crea un mesaj
definit de către utilizator, care poate
fi folosit ulterior pentru a răspunde
unui mesaj text.
■ Selectaţi Alerte text pentru a alege
comportamentul în cazul alertei
pentru mesaje text primit:
◆ Alertă text cu tonalitate
◆ Numai tonalitate
◆ Dezactivat

Efectuarea unui apel
Apelurile pot fi efectuate cu ajutorul
următoarelor comenzi.
Apel sau Apelare: Aceste comenzi
pot fi folosite interschimbabil pentru
formarea unui număr de telefon.
Digit Dial: Această comandă permite
formarea unui număr de telefon prin
introducerea cifrelor una câte una.
(Redial | Redial Last Number):
Această comandă formează ultimul
număr folosit la telefonul mobil.
Folosirea comenzii de formare sau
apelare
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Pentru apelarea unui număr:
1. Apăsaţi q/w. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Formare” sau „Apelare”.
3. Rostiţi întregul număr, fără pauză,
urmat de „Formare”.
După conectare, veţi auzi, prin
intermediul difuzoarelor audio,
persoana apelată.
Pentru apelarea cu ajutorul unei
etichete vocale:
1. Apăsaţi q/w /. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Formare” sau „Apelare” şi
apoi rostiţi eticheta vocală. De
exemplu, „Apelează John la
serviciu”.
După conectare, veţi auzi, prin
intermediul difuzoarelor audio,
persoana apelată.
Folosirea comenzii de formare a
cifrelor
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Aceasta permite formarea unui
număr de telefon prin introducerea
cifrelor una câte una.
1. Apăsaţi q/w. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. Rostiţi „Formare cifre”.
3. Rostiţi fiecare cifră, câte una,
pentru a forma. După
introducerea fiecărei cifre,
sistemul repetă cifra pe care a
auzit-o, urmată de un ton. După
introducerea ultimei cifre, rostiţi
„Formare”.
Dacă se repetă un număr nedorit,
rostiţi „Ştergere” pentru a şterge
ultimul număr.
După conectare, veţi auzi, prin
intermediul difuzoarelor audio,
persoana apelată.

Folosirea comenzii de reapelare
1. Apăsaţi q/w /. Sistemul răspunde
„Vă rugăm să rostiţi o comandă”,
urmat de un ton.
2. După ton spuneţi „Formare din
nou”. Sistemul formează ultimul
număr apelat de la telefonul mobil
conectat.
După conectare, veţi auzi, prin
intermediul difuzoarelor audio,
persoana apelată.

Ştergerea sistemului

Dacă informaţiile nu vor fi şterse din
sistemul Bluetooth al autovehiculului,
acestea vor fi păstrate. Acestea
includ informaţiile de sincronizare a
telefonului.
Ştergerea unui telefon / dispozitiv
sincronizat 3 188
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