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3Uvod

Uvod Uvod

Splošne informacije
Infotainment sistem Vam nudi avdio 
v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

Za AM in FM valovna območja 
so radijski aparati opremljeni z 12-imi 
samodejno nastavljivimi programi. 
Nadalje lahko 36 programov nastavite 
ročno (neodvisno od valovnega 
območja). 

Z uporabo RDS-TMC imate lahko 
najnovejše informacije o trenutnem 
cestnoprometnem stanju.

Integriran CD predvajalnik Vas zabava 
tako z avdijskimi kot z MP3/WMA 
zgoščenkami.

Dodatno lahko na Infotainment sistem 
priklopite naprave s pomnilnikom 
(npr. iPod, MP3 predvajalnik ali USB 
ključ) ali prenosne predvajalnike 
in druge avdio vire. 

Digitalni zvočni procesor nudi 
za optimaliziranje zvoka pet 
prednastavitvenih načinov equalizerja.

Navigacijski sistem z dinamičnim 
načrtovanjem poti vas zanesljivo 
privede do vašega cilja in – po želji – 
samodejno obide prometne zastoje ali 
druge prometne ovire.

Opcijsko lahko Infotainment sistem 
upravljate tudi s stikali na volanu.

Domiseln dizajn elementov 
za rokovanje, jasno strukturirani meniji 
na zaslonu in velik večfunkcijski 
gumb MENU omogočajo preprosto 
rokovanje z aparatom.

Uvod ...........................................  3 

Pregled .......................................  7 

Rokovanje...................................  9 
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4 Uvod

Uporabljajte navodila 
za uporabo Infotainment
� Lahko si v hitrem ogledate veliko 

funkcij sistema Infotainment, 
ki so opremljene s pregledom vseh 
upravnih elementov v odseku 
“Pregled”.

� Opis osnovnih korakov rokovanja 
z Infotainment sistemom najdete 
v odseku “Rokovanje”.

� Po navodilih lahko iščete s pomočjo 
kazala vsebine na začetku priročnika 
in v posameznih odsekih. 

� Po navodilih lahko iščete tudi 
s pomočjo črkovnega stvarnega 
kazala. 

� Podrobnejši opis delovanja Vašega 
Infotainment sistema najdete 
v posameznih odsekih.

� Priporočene smeri v opisih, kot so 
levo ali desno, naprej ali nazaj vedno 
označujejo smer glede na smer 
vožnje. 

Pomembna informacija 
o vsebini teh navodil
Odvisno od verzije modela, verzije za 
določene države, tipa opreme, opcije 
in dodatnih delov, se lahko vaše vozilo 
v nekaterih podrobnostih razlikuje 
od opisov v tem priročniku.

Posebne navedbe
Sklicevanja na strani so označena s 3. 
3 pomeni “Glejte stran”. 

Prikazi na zaslonu
Nekateri prikazovalniki so odvisni 
od nastavitve Infotainment aparata ter 
opremljenosti vozila in so zato lahko 
različni.

9Nevarnost, 9Opozorilo, 
Svarilo 

9 Nevarnost 

Besedilo označeno z 9 Nevarnost 
ponazarja možnost življenske 
nevarnosti. Neupoštevanje teh 
nevarnostnih opozoril utegne 
ogroziti življenje. 

9 Opozorilo 

Besedilo označeno z 9 Opozorilo 
navaja informacijo o tveganosti oz. 
nevarnosti nesreče ali poškodbe. 
Neupoštevanje opozoril utegne 
povzročiti telesne poškodbe. 

Svarilo 

Besedilo označeno s Svarilo navaja 
informacije o možnosti materialne 
škode. Neupoštevanje teh svaril 
utegne povzročiti poškodbe vozila. 
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5Uvod

Pomembne informacije 
o rokovanju in prometni 
varnosti

Zaščita pred krajo
Infotainment aparat je opremljen 
z elektronsko zaščito proti kraji.

Infotainment sistem deluje izrecno 
le v Vašem vozilu in je zato za tatu 
neuporaben. 

9 Opozorilo 

Uporaba navigacijskega sistem 
ne odvezuje voznika obveznosti 
in odgovornosti primernega 
obnašanja na cesti. Prometne 
predpise moramo vedno upoštevati.

Infotainment sistem uporabljajte tako, 
da lahko vozite varno ves čas. 
V primeru pomislekov ustavite vozilo 
in rokujte z Infotainment sistemom, 
ko je vozilo parkirano. 

9 Opozorilo 

Vnose (npr. naslove) v sistem 
izvajajte le pri mirujočem vozilu. 

Če informacije navigacijskega vodiča 
nasprotujejo prometnim predpisom, 
imajo prometni predpisi vedno 
prednost.

Določena območja enosmernih cest, 
prepovedi zavijanja ali vhoda 
(npr. na cono pešcev) niso 
premerjena in niso označena 
na zemljevidu. V takšnih primerih 
Infotainment sistem izstavi opozorila, 
ki jih morate upoštevati. V tem 
primeru morate posebej paziti 
na enosmerne ulice, ceste in vhode/
izhode, na katere ne smete zavijati.
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7Uvod

Pregled 

Upravni elementi za rokovanje
1  gumb.........................................9

Pritisk: vklop/izklop Infotainment 
sistema
Obračanje: nastavitev glasnosti

2 Postajne tipke 1 ..6 .....................16
Daljši pritisk: shranitev postaje
Kratek pritisk: izbira postaje

3 DEST..........................................32
Vnos navigacijskega cilja

4 NAV ............................................31
Pritisnite enkrat: Prikaz zemljevida
Pritisnite dvakrat: Navigacijski meni

5 Osem-smerno stikalo..................37
Navigacija: preklop na prikaz 
zemljevida

6 CONFIG......................................13
Nastavitve sistema

7 RPT NAV....................................46
Ponovitev zadnjega sporočila

8 TP ..............................................20
Vključitev ali izključitev 
cestnoprometnih obvestil

9 TONE..........................................13
Nastavitve tonov

0 INFO
Od stanja odvisne dodatne 
informacije

a AS...............................................16
Stopnje samodejnega pomnilnika
Kratek pritisk: izbira seznama 
samodejnega shranjevanja
Daljši pritisk: samodejna shranitev 
postaje

b BACK............................................9
Meni: premik za stopnjo nazaj
Vhod: brisanje zadnjega karakterja 
ali celotnega vnosa

c FAV ............................................16
Priljubljeni seznami

d MENU gumb.................................9
Centralni gumb za izbirne 
in navigacijske menije

e izmet zgoščenke

f Iskanje naprej
Radio: iskanje naprej..................16
CD/MP3/WMA: preskok za eno 
skladbo naprej ............................24

g MUTE
Vklop/izklop utišanja.....................9

h CD/MP3: Zagon/prekinitev 
predvajanja ................................24

i CD/AUX......................................23
Zagon predvajanja CD/MP3/WMA 
ali zamenjava avdio vira

j BAND .........................................16
Vklop radia ali zamenjava 
valovnega območja

k Iskanje nazaj
Radio: iskanje nazaj ...................16
CD/MP3/WMA: preskok za eno 
skladbo nazaj ............................24

l CD reža
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8 Uvod

Upravna stikala na volanu

1 SRC (Source) (Vir)

Pritisk: izbira avdio vira

Obračanje navzgor: naslednja 
prednastavljena radijska postaja ali 
naslednja CD/MP3/WMA skladba

Obračanje navzdol: predhodna 
nastavljena radijska postaja ali 
predhodna CD/MP3/WMA skladba

2 Pojačanje glasnosti

3 Zmanjšanje glasnosti

4 Vklop/izklop utišanja.....................9
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Rokovanje

Upravni elementi za rokovanje
Infotainment sistem lahko upravljate 
prek funkcijskih tipk, večfunkcijskega 
gumba in menijev, ki se pojavljajo 
na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

� centralne enote v sredinski konzoli 
3 7

� upravnih stikal na volanu 3 8

Vklop in izklop Infotainment 
sistema
Pritisnite gumb . Po vklopu 
Infotainment sistema se vklopi nazadnje 
izbran avdio vir.

Avtomatski izklop
Če je bil Infotainment sistem vklopljen 
prek gumba  pri izključenem kontaktu 
in odprtih voznikovih vratih, 
se samodejno izklopi ponovno 10 minut 
po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti
Obrnite gumb . Na zaslonu se pojavi 
trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema 
se nastavi nazadnje izbrana glasnost 
predvajanja. 

Po potrebi je glasnost omejena 
na tovarniško nastavljeno vklopno 
glasnost.

Naslednje lahko nastavljate ločeno:

� glasnost prometnih obvestil 3 14

� glasnost navigacijskih obvestil 3 46

Glasnost v odvisnosti od hitrosti
Pri aktivirani funkciji glasnosti 
v odvisnosti od hitrosti 3 13 se glasnost 
prilagodi samodejno za preglasitev 
zunanjih dejavnikov vetra in cestišča 
med vožnjo.

Mute (Utišanje) 
Pritisnite gumb MUTE za utišanje 
predvajanega avdio vira.

Za prekinitev utišanja: Obrnite gumb  
ali pritisnite gumb MUTE vnovič.

Funkcijska območja

Radio
Pritisnite gumb BAND za odpiranje 
glavnega menija radia ali za menjavanje 
med različnimi valovnimi območji.

Pritisnite gumb MENU za odpiranje 
podmenija z opcijami izbiranja postaj.

Podrobni opis radijskih funkcij 3 16.

Avdio predvajalniki
Pritisnite gumb CD/AUX za odpiranje 
glavnega menija CD, USB, iPod ali AUX 
(če je na voljo) za preklapljanje med 
temi meniji.

Pritisnite gumb MENU za odpiranje 
podmenija z opcijami izbiranja skladb.

Podrobni opis funkcij predvajalnika 
3 23.

Navigacija
Pritisnite tipko NAV dvakrat za odpiranje 
Navigacijskega menija.

Podroben opis funkcij predvajalnika 
3 29.

Rokovanje z meniji

MENU gumb
Gumb MENU je centralni upravni 
element za izbiranje menijev.

Obračanje
� Za označitev postavke menija

� Za nastavitev numerične vrednosti
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10 Uvod

Pritisk
� Izbira/aktiviranje označene postavke/

opcije

� Za potrditev nastavljene vrednosti

� Za vklop/izklop sistemske funkcije

BACK gumb
Na kratko pritisnite gumb za:

� izhod iz menija, 

� vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo 
menija,

� brisanje zadnjega karakterja v nizu 
karakterjev. 

Za brisanje celotnega vnosa pridržite 
gumb pritisnjen nekaj sekund.

Primeri rokovanja z meniji

Izbira opcije

Za pomik kazalca obrnite gumb MENU 
(= obarvano ozadje) do želene opcije.

Za izbiro označene opcije pritisnite 
gumb MENU.

Podmeniji
Puščica na desnem robu menija 
označuje, da se po izbiri opcije odpre 
podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Aktiviranje nastavitve

Za označitev opcije obrnite 
gumb MENU.

Za aktiviranje nastavitve pritisnite 
gumb MENU.
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Nastavitev vrednosti

Za spremembo trenutne vrednosti 
obrnite gumb MENU.

Za potrditev nastavljene vrednosti 
pritisnite gumb MENU.

Vklop/izklop funkcije

Obrnite gumb MENU za označitev 
funkcije, ki jo nameravate vklopiti ali 
izklopiti.

Pritisnite gumb MENU za preklop med 
nastavitvama On (vklop) in Off 
(izklop).

Vnos niza karakterjev

Za vnos niza karakterjev npr. imena 
cest/ulic:

Za izbiro želenega karakterja obrnite 
gumb MENU.

Za potrditev izbranega karakterja 
pritisnite gumb MENU.

S tipko BACK lahko zbrišete zadnji 
karakter v nizu karakterjev. Daljši pritisk 
zbriše celoten vnos.
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12 Uvod

Nastavitve tonov
V meniju Tone settings (nastavitve 
tonov) lahko nastavite ločeno zvok 
za vsako valovno območje in za vsak 
avdio vir.

Pritisnite tipko TONE za odpiranje 
menija nastavitve tonov.

Nastavitve nizkih, srednjih 
in visokih tonov

Izberite Bass (nizki toni), Middle 
(srednji toni) ali Treble (visoki toni).

Nastavite želeno vrednost za izbrano 
opcijo.

Nastavitev razdelitve glasnosti 
spredaj-zadaj

izberite Fader (glasnost 
spredaj-zadaj).

Nastavite želeno vrednost.
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Nastavitev razdelitve glasnosti 
levo-desno

Izberite Balance (glasnost 
levo-desno).

Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev posameznih 
nastavitev na “0”.
Izberite želeno opcijo in pridržite 
gumb MENU pritisnjen nekaj sekund.

Nastavitev vseh nastavitev na “0” 
ali “Off (izklop)”.
Tipko TONE pridržite pritisnjeno 
nekaj sekund.

Nastavitev optimalnih tonov 
za zvrst glasbe

Izberite EQ (ekvalizer) (Equalizer).

Opcija naravna optimalne nizke, srednje 
in visoke tone za ustrezno zvrst glasbe.

Izberite želeno opcijo.

Nastavitve sistema
Raznolike nastavitve in prilagoditve 
za Infotainment sistem lahko izvajate 
kadarkoli.

Pritisnite tipko CONFIG za odpiranje 
menija sistemskih nastavitev.

Nastavitve glasnosti

Glasnost v odvisnosti od hitrosti

Izberite Radio settings (nastavitve 
radia) in nato Speed dependent 
volume (zvočna regulacija 
v odvisnosti od hitrosti).

Glasnost v odvisnosti od hitrosti lahko 
deaktivirate ali izberete stopnjo 
prilagoditve glasnosti na prikazanem 
meniju.

Izberite želeno opcijo.
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14 Uvod

Volume of the traffic announcements 
(TA) (Glasnost prometnih obvestil)
Glasnost prometnih obvestil lahko 
povečate ali zmanjšate glede 
na običajno glasnost avdio sistema.

Izberite postavko Radio settings 
(nastavitve radia), RDS options (RDS 
opcije) in TA volume (TA glasnost) 
eno za drugo.

Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev datuma in ure

Če je prikaz časa ali datuma potrebno 
spremeniti:

Izberite Time & Date (ura, datum).

Možnosti nastavitve:

� Set time (nastavitev ure): nastavitev 
ure na zaslonu.

� Set date (nastavitev datuma): 
nastavitev datuma na zaslonu.

� Set time format (nastavitev formata 
ure): menjavanje med prikazoma 
v 12 hours (12 ur) in 24 hours 
(24 ur) formatu.

� Set date format (nastavitev formata 
datuma): menjavanje med prikazoma 
v MM/DD/YYYY in DD.MM.YYYY 
formatu.

� Display digital clock (digitalna ura): 
vklopi/izklopi prikaz ure 
na prikazovalniku.

� RDS clock synchronization (RDS 
sinhroniziranje ure): po vklopu te 
funkcije se prikazan čas konstantno 
samodejno posodablja prek 
časovnega signala RDS kanala 3 21. 
RDS sinhroniziranje ure utegne trajati 
tudi nekaj minut.

Nastavite po želji.

Nastavitev načina prikaza
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15Uvod

Izberite Display settings (nastavitve 
zaslona).

Možne nastavitve zaslona:

� Day mode (dnevna nastavitev): 
optimalen kontrast zaslona v dnevnih 
razmerah.

� Night mode (nočna nastavitev): 
optimalen kontrast zaslona v nočnih 
razmerah.

� Automatic mode (Samodejni 
režim): Zaslon menjava kontrast 
glede na vklopljene/izklopljene 
žaromete.

Izberite želeno opcijo.

Sprememba jezika

Če želite spremeniti jezik izpisanih 
menijev in jezik navigacijskega sistema:

izberite Vehicle settings (nastavitve 
vozila) in nato Languages (jeziki).

Na seznamu izberite enega od jezikov.
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Radio Delovanje

Upravna stikala
Najbolj pomembna upravna stikala 
za radio so:

� BAND: vklop radijskega sprejemnika

� , : iskanje postaj

� AS: Seznami samodejnega 
shranjevanja

� FAV: Priljubljeni seznami

� 1 ..6: Pomnilniške tipke

� TP: Radijska cestnoprometna 
obvestila

Vklop radia

Pritisnite tipko BAND za odpiranje 
glavnega menija radia.

Radio predvaja nazadnje predvajano 
postajo.

Izbira valovnega območja
Pritisnite tipko BAND za preklop med 
AM in FM valovnim območjem.

Radio predvaja nazadnje predvajano 
postajo.

Izbira postaje

Samodejno iskanje postaj
Na kratko pritisnite tipko ali . 
Sprejemnik izvede iskanje naslednje 
postaje z dobrim sprejemom in jo 
samodejno predvaja.

Sprejemnik izvede v ta namen iskanje 
vseh postaj na trenutnem valovnem 
območju.

Če radijski sprejemnik ne najde postaje, 
se samodejno preklopi na občutljivejšo 
raven iskanja. Če tudi tedaj ne najde 
postaje, ponovno naravna nazadnje 
sprejeto frekvenco.

Delovanje....................................  16 

Radio Data System (Sistem 
posredovanja podatkov prek 
radijskega sprejemnika) ...........  21 
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Če je aktivirana RDS funkcija, 
sprejemnik išče le RDS postaje 3 21 
in če je aktivirana funkcija 
cestnoprometnih obvestil (TP), 
išče sprejemnik le postaje 
s cestnoprometnimi obvestili 3 20.

Če je znana frekvenca postaje:

Pridržite pritisnjen gumb  ali . 
Sprostite gumb, ko se približate želeni 
frekvenci na zaslonu. 

Sprejemnik izvede iskanje naslednje 
postaje z dobrim sprejemom in jo 
samodejno predvaja.

Ročno iskanje postaj
Obrnite gumb MENU in nastavite 
optimalno sprejemno frekvenco 
na pojavnem oknu.

Seznami samodejnega 
shranjevanja (AS)
Prek funkcije samodejnega 
shranjevanja se shranijo postaje 
z najboljšim sprejemom na valovnem 
območju.

Vsako valovno območje ima dva 
seznama za samodejno shranjevanje 
(AS 1, AS 2) in v vsakem od teh je 
možno shraniti 6 postaj.

Samodejno shranjevanje postaj
Pridržite pritisnjeno tipko AS, dokler 
se ne odpre meni Auto Store 
(samodejno shranjevanje). 12 postaj 
z najmočnejšim sprejemom 
na trenutnem valovnem območju 
se shrani v dveh seznamih samodejno 
shranjenih postaj.

Za preklic postopka samodejnega 
shranjevanja pritisnite gumb MENU.

Ročno shranjevanje postaj
V seznamih samodejnega shranjevanja 
lahko postaje shranite tudi ročno.

Naravnajte postajo, ki jo nameravate 
shraniti.

Pritisnite tipko AS za odpiranje 
seznama samodejno shranjenih postaj 
ali za preklop na drugi seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno 
pomnilniško mesto: pridržite pritisnjeno 
postajno tipko 1..6 za nekaj sekund. 
Zvočni signal označuje shranitev 
postaje.

Postopek samodejnega shranjevanja 
prepiše ročno shranjene postaje.

Priklic postaje
Pritisnite tipko AS za odpiranje 
seznama samodejno shranjenih postaj 
ali za preklop na drugi seznam.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih 
tipk 1 ..6 za priklic postaje na ustreznem 
mestu seznama.
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Priljubljeni seznami (FAV)
V priljubljenih seznamih lahko postaje 
v vseh valovnih območij shranite tudi 
ročno.

V vsak priljubljen seznam lahko shranite 
6 radijskih postaj. Število razpoložljivih 
priljubljenih seznamov lahko 
konfigurirate 3 “Določanje števila 
priljubljenih seznamov”.

Shranjevanje postaj
Naravnajte postajo, ki jo nameravate 
shraniti.

Pritisnite tipko FAV za odpiranje 
priljubljenega seznama postaj ali 
za preklop na drug priljubljen seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno 
pomnilniško mesto: pridržite pritisnjeno 
postajno tipko 1..6 za nekaj sekund. 
Zvočni signal označuje shranitev 
postaje.

Priklic postaje
Pritisnite tipko FAV za odpiranje 
priljubljenega seznama postaj ali 
za preklop na drug priljubljen seznam.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih 
tipk 1 ..6 za priklic postaje na ustreznem 
mestu seznama.

Določanje števila priljubljenih 
seznamov

Število priljubljenih seznamov lahko 
nastavite.

Pritisnite tipko CONFIG.

Izberite Radio settings (nastavitve 
radia) in nato Radio favourites 
(radijske priljubljene).

Izberite želeno število priljubljenih 
seznamov.

Meniji valovnih območij

Drugi pripomočki za izbiranje postaj 
so na voljo prek specifičnih menijev 
valovnih območij.
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Če je dejaven glavni meni radia, 
pritisnite gumb MENU za odpiranje 
ustreznega menija valovnega območja.

Seznam priljubljenih

Izberite Favourites list (Seznam 
priljubljenih).

Prikazane so vse AM in FM postaje 
shranjene na seznamu priljubljenih. 

Izberite želeno postajo.

Trenutno izbrano postajo označuje 
simbol .

Seznami postaj

Izberite AM ali FM station list (Seznam 
FM postaj).

Vse sprejemljive postaje v trenutnem 
sprejemnem območju so prikazane. 

Če predhodno ni bil sestavljen seznam 
postaj, izvede Infotainment sistem 
samodejno iskanje postaj.

Izberite želeno postajo.

Trenutno izbrano postajo označuje 
simbol .

Posodabljanje seznamov postaj
Če sprejem postaj na seznamu postaj 
na določenem valovnem območju ni več 
možen:

Izberite temu primerno komando 
Update station list (posodabljanje 
seznama postaj).

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje 
zaključeno, je predvajana nazadnje 
izbrana postaja.

Za preklic iskanja postaj: pritisnite 
gumb MENU.

Na valovnem območju FM se posodobi 
tudi ustrezen seznam kategorij.

Pomembne informacije glede 
posodabljanja seznamov postaj
Dvojni sprejemnik Infotainment sistema 
v ozadju stalno posodablja sezname 
postaj. To omogoča, da seznami postaj 
vedno vsebujejo postaje, ki so 
sprejemljive na lokalnih območjih med 
daljšim potovanjem po avtocesti. Ker 
samodejno posodabljanje traja dalj 
časa, se zgodi, da vse sprejemljive 
postaje niso na voljo v istem trenutku 
na seznamu postaj ob nagli spremembi 
v sprejemnem območju. V takšnih 
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okoliščinah lahko pospešite 
posodabljanje postaj prek temu 
namenjene komande Update station 
list (posodabljanje postaj).

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj pošilja PTY kodo, 
ki označuje tip oddajanega programa 
(npr. novice). Nekatere postaje 
spremenijo PTY kodo v odvisnosti 
od vsebine predvajanja. 

Infotainment sistem shrani te postaje, 
sortirane po tipu programa, na ustrezen 
kategorijski seznam.

Za iskanje tipa programa, ki ga določi 
postaja:

Izberite FM category list (seznam FM 
kategorij).

Pojavi se seznam trenutno razpoložljivih 
tipov programa.

Izberite želeni tip programa.

Pojavi se seznam postaj, ki posredujejo 
izbrani tip programa. 

Izberite želeno postajo.

Seznam kategorij je posodobljen, 
ko je posodobljen seznam postaj.

Trenutno izbrano postajo označuje 
simbol .

Radijska cestnoprometna 
obvestila
(TP = Traffic programme 
(Program prometnih obvestil)

Radijske postaje s cestnoprometnimi 
obvestili so RDS postaje 3 21, 
ki posredujejo obvestila o cestnem 
prometu.

Vključitev in izključitev storitve 
cestnoprometnih obvestil
Vklop in izklop funkcije posredovanja 
cestnoprometnih obvestil Infotainment 
sistema:

Pritisnite tipko TP.

� Pri vključeni funkciji cestnoprometnih 
obvestil se na glavnem meniju radia 
pojavi [ ] v črni barvi (v sivi, če so 
cestnoprometne storitve izključene).

� Sprejete so samo postaje, ki oddajajo 
cestnoprometna obvestila. 

� Če trenutno naravnana postaja ni TP 
postaja, bo radijski sprejemnik poiskal 
naslednjo postajo s cestnoprometnimi 
obvestili.

� Ko sprejemnik ujame postajo 
s cestnoprometnimi obvestili, 
se na zaslonu izpiše [TP] v črni barvi. 
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Če sprejemnik ne najde nobene 
postaje s cestnoprometnimi 
storitvami, je TP izpisan v sivi barvi.

� Cestnoprometna obvestila 
so predvajana s prednastavljeno 
TA glasnostjo 3 13.

� Pri vključeni funkciji cestnoprometnih 
obvestil se v času oddajanja obvestil 
prekine predvajanje CD/MP3. 

Poslušanje izključno 
cestnoprometnih obvestil
Vključite funkcijo predvajanja 
cestnoprometnih obvestil in povsem 
zmanjšajte glasnost Infotainment 
sistema.

Blokiranje cestnoprometnih 
obvestil
Za blokiranje predvajanja 
cestnoprometnih obvestil npr. med 
predvajanjem CD/MP3/WMA:

Pritisnite tipko TP ali večfunkcijski 
gumb.

Trenutno posredovano cestnoprometno 
obvestilo se blokira, vendar ostane 
TP funkcija vključena.

EON - Enhanced Other Networks 
(Ojačana ostala omrežja)
Z EON lahko poslušate cestnoprometna 
obvestila, tudi če naravnana postaja ne 
oddaja svojih lastnih cestnoprometnih 
obvestil. Če je naravnana takšna 
postaja, se le-ta izpiše v črnem kot 
postaja s cestnoprometnimi 
storitvami TP.

Radio Data System 
(Sistem posredovanja 
podatkov prek radijskega 
sprejemnika)
Radio Data System (RDS) je storitev FM 
postaj, ki bistveno olajša iskanje želene 
postaje in njen nemoten sprejem.

RDS postaje prepoznate po izpisu 
naziva programa namesto frekvence 
(če je RDS funkcija vključena 3 22).
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Konfiguriranje RDS

Za odpiranje menija za RDS 
konfiguracijo:

Pritisnite tipko CONFIG.

Izberite Radio settings (nastavitve 
radia) in nato RDS options (RDS 
opcije).

Vključitev in izključitev 
RDS funkcije
Nastavite RDS na On (vklop) ali Off 
(izklop).

Aktiviranje RDS funkcije ima naslednje 
prednosti:

� Na zaslonu se namesto frekvence 
naravnane postaje izpiše njeno ime.

� Infotainment sistem vedno naravna 
najbolj sprejemljivo frekvenco 
naravnane postaje v smislu AF 
(Alternative Frequency) 
3 “Regionalization”.

� Odvisno od sprejete postaje 
Infotainment sistem izpiše na zaslonu 
tekst radia, ki lahko vsebuje npr. 
informacije o trenutnem programu.

Vklop/izklop funkcije 
Regionalization (regionalizacija)
(Za regionalizacijo mora biti RDS 
aktiviran)

Nekatere RDS postaje oddajajo ob 
določenem času regionalno različne 
programe na različnih frekvencah.

Nastavite Regional (Regional) na On 
(vklop) ali Off (izklop).

Izbrane so samo spremenljive frekvence 
(AF) z istimi regionalnimi programi. 

Če je regionalizacija izključena, so 
spremenljive frekvence postaj izbrane 
ne glede na regionalne programe. 

Izpisovanje RDS teksta
Nekatere RDS postaje uporabljajo 
tekočo linijo za prikaz imena programa 
in za prikaz dodatnih informacij. Med 
slednjim je ime programa prekrito.

Za blokiranje tekočega izpisa dodatnih 
informacij:

Nastavite RDS-text scroll freeze 
(zaustavitev toka RDS teksta)  na On 
(vklop).

Radio tekst
Če sta aktivirana RDS in sprejem RDS 
postaj, se pod nazivom programa 
izpišejo informacije o programu, 
ki je trenutno sprejemljiv ter o trenutno 
predvajanih skladbah. 

Za prikaz ali prekrivanje informacije:

Nastavite Radio text (besedilo radia) 
na On (vklop) ali Off (izklop).

TA glasnost
Glasnost prometnih obvestil (TA) lahko 
vnaprej nastavite 3 13.
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Avdio predvajalniki CD predvajalnik
Avdio predvajalnik Infotainment sistema 
lahko predvaja avdio zgoščenke in MP3/
WMA zgoščenke.

Pomembna informacija 
o avdio in MP3/WMA 
zgoščenkah

� Avdio zgoščenk z zaščito pred 
kopiranjem, ki niso v skladu 
s standardi avdio zgoščenk, aparat 
morda ne bo predvajal pravilno ali 
pa sploh ne bo predvajal.

� Samo-posnete CD-R in CD-RW 
plošče so v primerjavi z običajnimi CD 
ploščami bolj občutljive. Pravilno 

rokovanje, še posebej v primeru 
samo-posnetih CD-R in CD-RW, 
je kritičnega pomena; glejte spodaj.

� Samo-posnete CD-R in CD-RW 
plošče morda ne bodo dobro ali pa 
sploh ne bodo predvajane.

� Na zgoščenkah mešanega tipa 
(kombinacija avdijske in podatkovne 
izvedbe npr. MP3) predvaja sistem 
lahko le avdio skladbe.

� Med menjavanjem zgoščenk ne 
puščajte prstnih odtisov na povšini 
zgoščenke.

� Da ne pride do poškodb ali mazanja 
zgoščenk, le-te nemudoma vstavite 
v tok po odstranitvi iz predvajalnika.

� Umazanija in vlaga na zgoščenki 
utegne zamazati tudi lečo avdio 
predvajalnika in ga s tem pokvariti.

� Zgoščenk ne izpostavljajte visokim 
temperaturam in sončnim žarkom.

� Naslednje omejitve se nanašajo 
na podatke shranjene na MP3/WMA 
CD:

Maksimalna globina strukture 
direktorijev na MP3/WMA CD/DVD: 
11 stopenj.

CD predvajalnik ..........................  23 

Priklop zunanjih avdio virov ........  26 

Svarilo 

V predvajalnik nikoli in pod nobenim 
pogojem ne vstavljajte DVD, 
enoskladbnega CD (premer 8 cm) 
ali zgoščenk z nenavadno obliko.
Na zgoščenke nikdar ne lepite ničesar. 
Te zgoščenke lahko obtičijo v CD 
predvajalniku ali pa ga celo resno 
poškodujejo. To utegne pripeljati do 
visokih stroškov zamenjave. 
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Maksimalno število skladb, ki jih lahko 
posnamete na MP3/WMA CD/DVD: 
1000.

WMA datoteke z Digital Rights 
Management (DRM) iz omrežnih 
glasbenih trgovin predvajalnik ne 
predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le 
tiste WMA datoteke, ki so kreirane 
s programom Windows Media Player 8. 
ali kasnejša verzija.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, 
.pls

Postavke seznama morajo biti v formi 
vhodov.

� To poglavje obravnava le predvajanje 
MP3 datotek, ker je rokovanje z MP3 
in WMA datotekami identično. Kadar 
je naložena zgoščenka z WMA, 
so izpisani MP3 meniji.

Upravna stikala
Najbolj pomembna upravna stikala 
za CD predvajalnik so:

� CD/AUX: izbira avdio vira

� , : izbira skladbe; hitro previjanje 
skladbe naprej/nazaj

� : zagon/prekinitev predvajanja

� : izmet CD

Predvajanje CD in MP3

Zgoščenko vstavite v CD odprtino 
z natisnjeno stranjo navzgor, dokler je 
predvajalnik samodejno ne potegne 
noter.

CD predvajanje se samodejno začne 
in na zaslonu se pojavi meni Audio CD 
(avdio zgoščenka) ali Audio MP3 
(Avdio MP3 funkcije). 

Če se v predvajalniku nahaja 
zgoščenka, vendar meni Audio CD 
(avdio zgoščenka) ali Audio MP3 
(Avdio MP3 funkcije) ni dejaven:

pritisnite tipko CD/AUX.

Odpre se meni Audio CD (avdio 
zgoščenka) ali Audio MP3 (Avdio MP3 
funkcije) in začne se predvajanje 
zgoščenke.

Odvisno od podatkov na avdio 
zgoščenki ali MP3 zgoščenki, 
se na zaslonu izpišejo podatki 
o zgoščenki in trenutno predvajana 
skladba.

Če se meni Audio CD (avdio 
zgoščenka) ali Audio MP3 (Avdio MP3 
funkcije) ne pojavi po pritisku tipke CD/
AUX, se v CD odprtini še vedno nahaja 
navigacijska zgoščenka. Za odstranitev 
navigacijske zgoščenke pritisnite 
gumb .

Prekinitev predvajanja
Pritisnite gumb .

Za ponovni zagon predvajanja ponovno 
pritisnite gumb .
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Neposredno izbiranje skladbe

Med predvajanjem zgoščenke

� Obrnite gumb MENU ali

� pritisnite gumb MENU in nato izberite 
Track list (seznam skladb)

za izpis seznama vseh skladb 
na zgoščenki.

Izberite želeno skladbo.

Med predvajanjem MP3

� Obrnite gumb MENU za prikaz 
seznama vseh skladb na zgoščenki 
ali

� Pritisnite gumb MENU in nato 
Folders (mape) ali Playlists 
(seznami predvajanja) ter izberite 
želen direktorij ali predvajalni seznam.

Izberite želeno skladbo.

Preskok za eno skladbo naprej/
nazaj
Na kratko pritisnite gumb  ali  
enkrat ali večkrat.

Iskanje skladbe naprej/nazaj
Na kratko pritisnite tipko ali , 
ponovno pritisnite isto tipko ali  
in jo pridržite pritisnjeno, dokler se ne 
izpiše na zaslonu želena skladba.

Predvajanje skladb v naključnem 
zaporedju
Pritisnite gumb MENU in nato nastavite 
Shuffle songs (RDM) (naključno 
predvajanje) na On (vklop). 

RDM funkcija je izključena, če izberete 
Folders (mape) ali Track list (seznam 
skladb).

Hitro previjanje naprej/nazaj
Pritisnite tipko ali  in jo pridržite za 
previjanje trenutne skladbe naprej ali 
nazaj.

Odstranitev zgoščenke
Pritisnite tipko .

Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat 
čez nekaj sekund samodejno spet 
povleče nazaj v odprtino.
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Priklop zunanjih avdio 
virov

Pod pokrovom na sredinski konzoli je 
AUX vtičnica in USB vtičnica za priklop 
zunanjih avdio naprav.

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Aux vhod
V AUX vtičnico 1 lahko priklopite 
prenosni CD predvajalnik 
s 3,5 milimeterskim vtikačem. 

Rokovanje z dodatno avdio 
napravo

Z avdio napravo, ki je priklopljena 
na AUX vhod, lahko rokujete le prek 
upravnih stikal dodatne naprave.

USB vhod
Na USB vhod 2 lahko priklopite MP3 
predvajalnik ali USB ključ.

Pomembna informacija
� MP3 predvajalniki in USB ključi 

morajo ustrezati hranilnim 
specifikacijam USB Mass Storage 
Class (USB MSC).

� Podprti so samo MP3 predvajalniki 
in USB gonilniki z mero sektorja 
512 bajtov v sistemu datotek FAT.

� Gonilniki trdega diska (HDD) niso 
podprti.

� Največja dolžina USB ključa je 
70 mm. Daljši ključi se pri preklopu 
naslona za roko lahko poškodujejo. 

Rokovanje z USB podatkovnim 
virom

S podatkovnimi viri, priklopljenimi prek 
USB vhoda, rokujete prek Infotainment 
sistema. Rokovanje se ujema 
z rokovanjem avdio MP3 CD 3 24.
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Priklop in rokovanje z iPod
Na Infotainment sistem lahko priklopite 
iPod. Za rokovanje so v uporabi stikala 
in meniji Infotainment sitema.

Podprti iPod modeli
� iPod nano 

(1./2./3./4. generacija)

� iPod z videom 
(5./5.5 generacija)

� iPod classic 
(6. generacija)

� iPod touch 
(1./2. generacija)

V naslednjih primerih utegne priti do 
težav v delovanju:

� Pri priklopu iPod-a, na katerem je 
naložena sodobnejša verzija 
gonilnega programa od verzije 
na Infotainment sistemu.

� Pri priklopu iPod-a, na katerem je 
naložen gonilni program (firmware) 
drugih dobaviteljev (npr. Rockbox).

Priklop iPod-a

Priklopite iPod USB kabel na USB 
vhod 2.

Rokovanje z iPod-om

Z iPod-om na USB vhodu rokujete prek 
Infotainment sistema. Rokovanje 
se ujema z rokovanjem avdio MP3 CD 
3 24.

V nadaljevanju so opisani le koraki 
rokovanja z iPod-om, ki so različni/
dodatni.
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iPod funkcije

Odvisno od shranjenih podatkov obstaja 
veliko možnosti za izbiranje 
in predvajanje skladb.

Pritisnite večfunkcijski gumb in nato 
izberite Search (iskanje) za izpis 
razpoložljivih opcij.

Postopek iskanja na napravi utegne 
trajati nekaj minut. Med tem radio 
predvaja nazadnje predvajano postajo.
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Navigacija Uvod
Navigacijski sistem vas zanesljivo 
pripelje do cilja brez potrebe po branju 
zemljevidov, tudi če poznate lokalno 
območje.

Pri uporabi dinamičnega vodenja je 
v načrt poti vračunano trenutno stanje 
cestnega prometa. V ta namen 
sprejema Infotainment sistem prometna 
obvestila sprejemnega območja, skozi 
katerega potujete prek RDS TMC 
funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more 
računati na nagle prometne 
spremembe, nenadne prometne 
nesreče, težave, nevarnost, opozorila, 
delo na cesti, do katerih pride nenadno 
in nenapovedano.

Pomembne opombe 
o delovanju navigacijskega 
sistema
Položaj in premikanje vozila zazna 
in zabeleži navigacijski sistem prek 
senzorjev. Prevožena pot vozila je 
določena na podlagi signala hitrosti 
vozila; rotacijsko premikanje vozila 
v zavojih je zaznano prek giro 
(krožnega) senzorja (inercijski kompas). 
Položaj je določen prek GPS satelitov 
(Global Positioning System - satelitski 
sistem za določanje položaja).

S primerjanjem signalov z digitalnimi 
zemljevidi na navigacijski zgoščenki je 
možno določiti položaj z natančnostjo 
v obsegu do 10-ih metrov.

Uvod ...........................................  29 

Rokovanje...................................  31 

Pregled simbolov ........................  49 

Svarilo 

Uporaba navigacijskega sistem 
ne odvezuje voznika obveznosti 
in odgovornosti primernega obnašanja 
na cesti. Prometne predpise moramo 
vedno upoštevati. Če informacije 
navigacijskega vodiča nasprotujejo 
prometnim predpisom, imajo prometni 
predpisi vedno prednost. 
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Sistem deluje tudi s slabim GPS 
sprejemom, vendar je v tem primeru 
natančnost določanja položaja 
vprašljiva zaradi nepravilnih položajnih 
signalov.

Po vnosu ciljnega naslova ali 
posebnega cilja (naslednja bencinska 
črpalka, hotel itn.) sistem izračuna pot 
od trenutnega položaja do izbranega 
cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek 
glasovnih navodil in puščice ter 
s pomočjo barvnega zemljevida ali 
v kombinaciji dveh zemljevidov.

TMC sistem cestnoprometnih 
obvestil in dinamičnega vodenja
TMC sistem cestnoprometnih obvestil 
prejema informacije o trenutnem stanju 
prometa od TMC radijskih postaj. Če je 
dinamično vodenje vključeno, je ta 
informacija vključena v izračun celotne 
poti. Med tem postopkom je pot 
načrtovana na tak način, da se sistem 
izogiba, težavam v prometu, česar 
kriterij 3 46 izberete predhodno. 

Če pride do težav v prometu med 
aktivnim vodenjem, se v odvisnosti 
od predhodnih nastavitev pojavi 
sporočilo o tem, ali je pot potrebno 
spremeniti. 

TMC prometne informacije se izpišejo 
na zaslonu vodenja poti v obliki 
simbolov ali natančnega besedila 
v meniju TMC messages (TMC 
obvestila). 

Za možnost uporabljanja TCM 
cestnoprometnih informacij mora sistem 
sprejeti TCM postaje v zadevni regiji. 

Dinamično vodenje deluje le, če so 
cestnoprometne informacije sprejete 
prek TMC sistema cestnoprometnih 
informacij. 

Funkcijo dinamičnega vodenja lahko 
izključite 3 40. 

Pomembne informacije 
o zemljevidih na zgoščenki
Celoten material zemljevidov je 
preobsežen za nalaganje na pomnilnik 
sistema. 

Za mednarodno navigacijo vstavite 
navigacijsko zgoščenko ali naložite 
ustrezne podatke regij v pomnilnik 

sistema. Omrežje glavnih cest v Evropi 
se samodejno naloži. Morda bo 
potrebno zbrisati drug material 
zemljevidov s pomnilnika sistema.

Ko naložite želen material zemljevidov, 
lahko odstranite zgoščenko, da ostane 
v predvajalniku prostor za glasbeno 
zgoščenko.

Map data add / remove (dodajanje/
odstranitev podatkov zemljevida) 3 47.

Pomembne informacije 
o uporabi menijev 
Najpomembnejši element za uporabo 
menijev in za navigacijo je gumb MENU, 
osem-smerno stikalo in gumbi NAV, 
DEST, BACK. 

� Obrnite gumb MENU: izbira 
postavke na meniju. Izbrana postavka 
je označena v barvi. Spremenite 
razmerje zemljevida na zaslonu.

� Vse razpoložljive možnosti so 
prikazane v barvi, možnosti, ki niso 
na voljo, so spregledane.

� Pritisnite gumb MENU: potrdite 
označeno izbiro, preidite na drug 
meni ali aktivirajte funkcijo. 
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� Pritisnite gumb NAV: navigacijski 
glavni meni; vse navigacijske funkcije 
izberete od tu. 

� Pritisnite gumb DEST: glavni meni 
za vnos cilja. Vse možnosti za vnos 
cilja so izbrane v tem meniju. 

� Pritisnite gumb BACK: zapuščanje 
menija ali preskok na predhodno 
stopnjo. 

� Pritisnite osem-smerno stikalo: 
premik zemljevida na zaslonu. 
Za izbiro cilja pritisnite ustrezno smer 
za postavitev oznake na cilj 
na zemljevidu. 

Rokovanje

Starting navigation 
(začetek navigiranja)
Pritisnite gumb  za vklop aparata. 

Pritisnite tipko NAV. 

Vsakič, ko vklopite sistem, se izpiše 
varnostna informacija o uporabi 
navigacijskega sistema. Potrdite 
informacijo s pritiskom gumba MENU.

Na zaslonu se pojavi zemljevid 
trenutnega položaja. 

Vnos cilja

Pritisnite tipko DEST, v meniju Enter 
destination (vnos cilja) so na voljo 
naslednje možnosti:

� Enter address (vnos naslova): 
neposreden vnos ciljnega naslova 
z državo, mestom, ulico in hišno 
številko 3 32. 

� Address book (imenik): odpiranje že 
vnešenih naslovov v imeniku 3 32.

� Last destinations (nazadnje 
vnešeni cilji): izbiranje s seznama 
nazadnje izbranih ciljev 3 33.

� Points of Interest (zanimive točke): 
izbiranje s seznama zanimivih točk 
(restavracije, hoteli, bencinske 
črpalke ipd.) poleg trenutnega 
položaja, cilja, druge lokacije ali izbire 
z zemljevida in iskanje po imenu 
3 34.

� Select from map (izbiranje 
z zemljevida): izbira cilja z uporabo 
križne oznake neposredno 
na zemljevidu 3 37.

� Longitude / Latitude (zemljepisna 
dolžina/širina): izbira cilja z uporabo 
zemljepisnih koordinat 3 37.
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Vnos naslova 
Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Enter address (vnos naslova). 

Neposreden vnos naslova s črkami: 
Izberite kategorijo Country (država). 
Označite želeno državo na seznamu 
in potrdite.

Izberite kategorijo City (mesto). 
Z gumbom MENU označite in potrdite 
črke v želenem zaporedju za izbrano 
mesto. V tem postopku sistem 
samodejno vstavi črke, če ni druge 
izbire.

Naslednji simboli so na voljo v spodnji 
liniji. Ti simboli pomenijo: 

Z Prikaz seznamov s posebnimi 
karakterji v spodnji liniji. 

< > Označitev predhodne/naslednje 
črke

 Brisanje zadnjega karakterja

Aa Velika začetnica in male tiskane 
črke

Funkcija seznama - ko vnesete 
dve črki, se pojavijo na zaslonu vsa 
imena, ki se začnejo na ti dve črki. 
Več ko črk vnesete, tem krajši je 
seznam. 

OK Zaključek vnosa ali sprejem iskane 
besede

Vse vnešene črke in karakterji 
se zbrišejo iz svoje linije z daljšim 
pritiskom tipke BACK.

Ponovite postopek za kategorije “Street 
name (ulica)” in “No.: (Št.:)” ali 
“Junction (stičišče)”. 

Po vnosu naslova Start navigation 
(začetek navigiranja) 3 39 ali Store 
(shranjevanje). 

Address book (imenik)

Dodajanje in shranjevanje naslovov 
v imeniku
Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Enter address (vnos naslova). 
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Vnesite naslov, kot je opisano v Direct 
entry of an address (Neposreden 
vnos naslova). 

Z izbiro Store (shranjevanje) se naslov 
shrani v imenik. Sistem uporabi naslov 
cilja kot osnovno ime. V Edit name 
(preureditev imena) lahko shranite cilj 
s specifičnim imenom z vnašanjem črk.

V imeniku lahko shranite največ 100 
ciljnih točk.

Izbiranje naslova iz imenika

Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Address book (imenik). 

Izberite želen naslov na seznamu in ga 
potrdite. Naslov je kopiran v vodenje.

Start navigation (začetek navigiranja) 
3 39 ali Edit name (preureditev imena) 
ali Delete (brisanje) ime s seznama.

Izbiranje predhodnega cilja

Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Last destinations (nazadnje vnešeni 
cilji). 

Na zaslonu se pojavi seznam nazadnje 
vnešenih ciljnih točk. 

Izberite želen cilj na seznamu 
in ga potrdite. Ciljna točka je kopirana 
v vodenje.

Start navigation (začetek navigiranja) 
3 39 or Store (shranjevanje). 
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Izbiranje zanimive točke

Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Points of Interest (zanimive točke). 

Pojavi se seznam z naslednjimi 
podmeniji, na katerih so zanimive 
točke nanizane po kategoriji 
(npr. avtomobilizem, razvedrilo, 
restavracije). 

Vicinity current position (bližnja 
okolica trenutnega položaja)
Prikaz zanimivih točk okoli določenega 
položaja. Npr. iščete restavracijo.
Izberite kategorijo Restaurant 
(restavracija).

Pojavi se okence za iskanje 
z nadaljnjimi kriteriji restavracije. 
Izberite in zožite kriterij iskanja. Vrnite 
se na okno iskanja s tipko BACK. 
Število restavracij lahko zmanjšate 
z izbiro kriterija. 

Potrdite Start search (začetek 
iskanja); pojavi se seznam vseh 
restavracij, ki ustrezajo kriteriju v danem 
območju s podatkom o oddaljenosti. 

Po izbiri restavracije se pojavi okence 
vodenja z naslednjimi možnostmi: 

� Extras (dodatki): če je na voljo, 
se pojavi telefonska številka in naslov 
izbrane restavracije.

� Store (shranjevanje): ciljna točka je 
shranjena v imenik.

� Start navigation (začetek 
navigiranja): izbrana zanimiva točka 
je kopirana v navigacijsko vodenje. 

Along freeway (vzdolž avtoceste)
Prikaz zanimivih točk na avtocesti 
(npr. bencinske črpalke ali servisne 
delavnice) vzdolž začrtane poti. Na voljo 
le, če se trenutno vozite na avtocesti.

Izberite želeno kategorijo in nato 
imena zanimivih točk, ki jih iščete 3; 
npr. “Around destination” 
(v bližnji okolici cilja).
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Around destination (v okolici cilja)
Prikaz zanimivih točk okoli vnešene 
ciljne točke. Npr. iščete bencinsko 
črpalko.

Izberite kategorijo Automotive 
(avtomobilizem). 

Izberite Automotive (avtomobilizem) 
in nato Petrol station (bencinska 
postaja).

Pojavi se izbirnik Petrol station 
(bencinska postaja), ki omogoča 
nadaljnje iskanje bencinskih postaj.

Po izbiri Brand or chain name (ime 
znamke ali verige) se pojavi seznam 
vseh znamk bencinskih črpalk v bližini. 

Število bencinskih črpalk lahko 
zmanjšate z označitvijo vsaj ene 
znamke bencinske črpalke. Po izbiri 
se vrnite na izbirnik iskanja bencinskih 
črpalk s tipko BACK.

Po izbiri Fuel type (tip goriva) se pojavi 
seznam vseh tipov goriva, ki so na voljo 
(poleg bencina) na bencinskih črpalkah 
v bližini. 

Število bencinskih črpalk lahko 
zmanjšate z označitvijo vsaj enega tipa 
goriva. Po izbiri se vrnite na izbirnik 
iskanja bencinskih črpalk s tipko BACK.

Izberite Start search (začetek iskanja). 
Pojavi se seznam vseh bencinskih 
črpalk, ki izpolnjujejo izbran kriterij, 
s podatki o oddaljenosti in smeri.

Izberite želeno bencinsko črpalko.
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Po izbiri bencinske črpalke se pojavi 
okence vodenja z naslednjimi 
možnostmi: 

� Extras (dodatki): če je na voljo, 
se pojavi telefonska številka in naslov 
izbrane bencinske črpalke.

� Store (shranjevanje): ciljna točka je 
shranjena v imenik. 

� Start navigation (začetek 
navigiranja): izbrana zanimiva točka 
je kopirana v navigacijsko vodenje. 

Around other cities (v okolici drugih 
mest)
Prikaz zanimivih točk okoli izbranega 
mesta. Npr. iščete nakupovalni center.

S seznama držav izberite želeno državo.

Izbran kraj vnesite s črkami 3 32. 
Potrdite izbiro. 

Izberite kategorijo Shopping 
(nakupovanje).

Po potrditvi izberite Shopping centres. 

Po potrditvi Start search (začetek 
iskanja) se pojavi se seznam 
nakupovalnih centrov v zadanem 
območju s podatkom o oddaljenosti. 

Po izbiri nakupovalnega centra se pojavi 
okence vodenja z naslednjimi 
možnostmi: 

� Extras (dodatki): izpiše se naslov 
nakupovalnega centra. 

� Store (shranjevanje): ciljna točka je 
shranjena v imenik pod imenom. 

� Start navigation (začetek 
navigiranja): izbrana zanimiva točka 
je kopirana v navigacijsko vodenje. 

Select from map (izbiranje 
z zemljevida)
Z uporabo osem-smernega stikala 
namestite križne oznake na zanimivo 
točko na zemljevidu.

Razmerje zemljevida lahko spreminjate 
z obračanjem gumba MENU.

Po izbiri cilja izberite Start navigation 
(začetek navigiranja) 3 39 ali Store 
(shranjevanje) 3 32.

Search by name (iskanje po imenu)

Izberite državo in vnesite ime zanimive 
točke s črkami 3 32. Po natančnem 
vnosu se pojavi seznam. Drugače: 
možen je izpis vseh imen z izbiro 
funkcije seznama  v polju za vnos. 
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Lahko zožate izbiro iskanja z vnosom 
prvih črk. Več ko črk vnesete, tem krajši 
je seznam. 

Po izbiri cilja se pojavi okence vodenja 
z naslednjimi možnostmi: 

� Extras (dodatki): če je na voljo, 
se pojavi telefonska številka in naslov 
izbrane ciljne točke.

� Store (shranjevanje): ciljna točka je 
shranjena v imenik, sprejmite prvotno 
ime ali vnesite svoje ime s črkami. 

� Start navigation (začetek 
navigiranja): izbrana zanimiva točka 
je kopirana v navigacijsko vodenje. 

Izbiranje cilja z zemljevida
Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Select from map (izbiranje 
z zemljevida). 

Z uporabo osem-smernega stikala 
namestite križne oznake na ciljno točko 
na zemljevidu.

Razmerje zemljevida lahko spreminjate 
z obračanjem gumba MENU.

Po izbiri cilja izberite Start navigation 
(začetek navigiranja) 3 39 ali Store 
(shranjevanje) 3 32.

Izbira cilja z uporabo 
zemljepisnih koordinat

Pritisnite gumb DEST in nato izberite 
Longitude / Latitude (zemljepisna 
dolžina/širina). 

Izberite Latitude (zemljepisna širina):.

Obrnite gumb MENU za izbiro N ali S 
(severno ali južno od ekvatorja).

Za potrditev izbire pritisnite 
gumb MENU.

Za vnos stopinj zemljepisne širine 
obrnite gumb MENU.

Za potrditev vnosa pritisnite 
gumb MENU.
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Vnesite želene vrednosti za minute 
in sekunde zemljepisne širine.

Izberite Longitude (zemljepisna 
dolžina):

Obrnite gumb MENU za izbiro W ali E 
(zahodno ali vzhodno od primarnega 
poldnevnika v Greenwichu).

Za potrditev vnosa pritisnite 
gumb MENU.

Vnesite in potrdite želene vrednosti 
za stopinje, minute in sekunde 
zemljepisne dolžine.

Izberite Done (opravljeno).

Izberite Start navigation (začetek 
navigiranja) 3 39 or Store 
(shranjevanje) 3 32.

Opozorilo o prenizkem nivoju 
goriva
Če je količina goriva premajhna, 
se na zaslonu pojavi opozorilo.

Za začetek iskanja bencinskih črpalk 
v okolici trenutnega položaja vozila: 
izberite Petrol stations (bencinske 
črpalke).

Na zaslonu se pojavi seznam vseh 
najdenih bencinskih črpalk. 

Pod tem seznamom je prikazana 
informacija o trenutno izbrani bencinski 
črpalki: oddaljenost od bencinske 
črpalke, razpoložljivi tipi goriva (poleg 
bencina).

Okrajšave in simboli tipov goriva:

� CNG: Compressed natural gas 
(komprimiran zemeljski plin)

� LPG: Liquefied petroleum gas 
(utekočinjen petrolejski plin)

� Bencinska črpalka (simbol): Diesel
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Izberite želeno bencinsko črpalko 
in nato Start navigation (začetek 
navigiranja) 3 39.

Route guidance (Vodenje po 
začrtani poti) 
Po izbiri ciljne točke so v meniju Enter 
address (vnos naslova) na voljo 
naslednje možnosti:

� Store (shranjevanje): vnešena ciljna 
točka je shranjena v imenik pod 
danim imenom.

� Delete (brisanje): Izbrana ciljna točka 
je zbrisana iz imenika.

� Start navigation (začetek 
navigiranja): vodenje do vnešenega 
cilja se je začelo.

Funkcije aktivnega vodenja 
po poti 

Pritisnite tipko NAV ali gumb MENU. 

V primeru aktivnega vodenja so ob 
pritisku gumba MENU na voljo 
naslednje možnosti:

� Stop navigation (ustavitev navigacije)

� TMC messages (TMC obvestila)

� Navigation options (navigacijske 
možnosti)

� Route information (informacije poti)

� Route blocking (prepreke na poti)

Ustavitev navigacije
Aktivno vodenje je ustavljeno. Pojavi 
se Navigation (navigacija) meni.

TMC sporočila 
(cestnoprometna obvestila) 
Voznik je lahko obveščen o trenutnem 
prometnem stanju na cesti njegove poti 
in na ostalih cestah z uporabo sprejema 
TCM informacij.
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TCM prometne informacije se izpišejo 
na zaslonu vodenja poti v obliki 
simbolov ali natančnega besedila 
v meniju TMC messages (TMC 
obvestila) 3 40. 

Sprejete prometne informacije so 
uporabljene kot osnova za dinamično 
vodenje 3 45. Pot je znova začrtana 
mimo težav in zastojev na osnovi 
pred-nastavitvenega kriterija 3 40. 

Za možnost uporabljanja TCM 
cestnoprometnih informacij mora sistem 
sprejeti TCM postaje v zadevni regiji. 

Dinamično vodenje deluje le, 
če so cestnoprometne informacije 
sprejete prek TMC sistema 
cestnoprometnih informacij. 

Prikaz podrobnih prometnih 
informacij v besedilu 

Pritisnite gumb NAV in nato izberite 
TMC messages (TMC obvestila).

Na zaslonu se pojavi seznam vseh 
sprejetih cestnoprometnih informacij. 

Odvisno od izbranega kriterija filtriranja 
3 46 so prikazana vsa obvestila ali pa 
samo tista na začrtani poti. 

Podrobne informacije se izpišejo po 
potrditvi prometnega obvestila. Za izhod 
pritisnite tipko BACK. 

Navigation options 
(navigacijske možnosti) 
Na voljo so naslednje opcije 
z nadaljnjimi podmeniji:

Route criteria (kriterij poti) 
Načrtovanje poti je definirano po 
naslednjih kriterijih: 

� Fastest (najhitrejša) 

� Shortest (najkrajša) 

� Economic (varčna) 

� Avoid freeways (izogibanje 
avtocestam)

� Avoid toll roads (izogibanje 
plačninskim cestam)

� Avoid tunnels (izogibanje tunelom)

� Avoid ferries (izogibanje trajektom)

� Dinamično vodenje 

Označite izbrano možnost in potrdite. 
Funkcijo aktivirate ali deaktivirate 
s ponovnim pritiskom Dynamic 
guidance (dinamično vodenje). 
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Pri aktivnem vodenju se pot začrta 
samodejno v primeru prometnih ovir ali 
samo, ko je nov predlog sprejet/potrjen; 
odvisno, katera opcija je izbrana. 

Dynamic guidance (dinamično vodenje) 
3 45.

Route guidance display (prikaz 
vodenja)
Za prikaz vodenja so na voljo naslednje 
možnosti: 

� Map (zemljevid): vodenje je začrtano 
na zemljevidu. 

� Arrow / Map (puščica / zemljevid): 
vodenje je začrtano na zemljevidu, 
pojavi se tudi navigacijska puščica.

� Arrow (puščica): vodenje je 
prikazano samo z navigacijskimi 
puščicami.

Z uporabo opcije Popup information 
(pojavne informacije) lahko izberete, 
ali naj bo obvestilo navigacije pri 
vodenju izpisano v pojavnem oknu med 
predvajanjem drugega avdio vira 
(npr. radio). Pojavno obvestilo izgine 
po nastavljenem času ali s pritiskom 
tipke BACK.

Opcije zemljevida 

Map mode (način zemljevida
Izbira med orientacijsko smerjo/smerjo 
vožnje (sever navzgor/smer navzgor).

Z gumbom MENU označite izbrano 
možnost in potrdite. 

Show POIs on map (Prikaz POI 
(zanimive točke) na zemljevidu)
Izbira zanimivih točk, ki naj bodo 
označene na zemljevidu. 

V User defined (uporabnik določen) 
lahko določite tipe zanimivih točk, ki naj 
bodo prikazane, npr.: restavracija,
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hotel,
javni prostori,
itn.

Z gumbom MENU označite izbrano 
možnost in potrdite. 

Čas vožnje / čas prihoda 
Po izbiri opcije

� Indication estimated driving time 
(Prikaz ocenjenega časa vožnje) 
ali

� Indication estimated arrival time 
(Prikaz ocenjenega časa prihoda)

ocenjen čas je prikazan v zgornji liniji 
ekrana vodenja po začrtani poti.

Route information 
(informacije poti)
V meniju Route information 
(informacije poti) so dostopne 
naslednje informacije:

� Route list (seznam poti)

� Current position information (trenutni 
položaj)

� Destination information (informacije 
o cilju)

� Overview current route (pregled 
trenutno začrtane poti)

Route list (seznam poti)

Vse ceste, vključene v začrtano pot, 
so podane z relacijo.

Current position information 
(trenutni položaj) 
Na prikazovalniku se izpišejo naslednje 
informacije o trenutnem položaju:

� Place (Kraj)

� Street name (ulica)

� Longitude (zemljepisna dolžina):

� Latitude (zemljepisna širina):

� Prikaz zemljevida

Trenutni položaj lahko kopirate v imenik 
s komando Store (shranjevanje) 
(Shrani). Za to dodelite ime z vnašanjem 
črk 3 32. 

Destination information (informacije 
o cilju)
Na prikazovalniku se izpišejo naslednje 
informacije o ciljni točki:

� Place (Kraj)

� Street name (ulica)

� Longitude (zemljepisna dolžina):

� Latitude (zemljepisna širina):

� Prikaz zemljevida
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Prikaz se razlikuje, če so izbrane Points 
of Interest (zanimive točke) 
ali Destination from Map (cilj 
z zemljevida). 

Ciljno točko lahko kopirate v imenik 
s komando Store (shranjevanje). Za to 
dodelite ime z vnašanjem črk 3 32. 

Overview current route (pregled 
trenutno začrtane poti)
Na prikazovalniku se izpišejo naslednje 
informacije o začrtani poti:

� Position (položaj)

� Destination (cilj)

� Arrival time (čas prihoda)

� Distance (prevožena pot)

� Prikaz zemljevida

Route blocking 
(prepreke na poti)
Za ročno izključitev določenih odsekov 
poti na začrtani poti vodenja so na voljo 
naslednje opcije:

� Route list (seznam poti): 
na seznamu imen ulic na začrtani poti 
lahko z označitvijo izključite izbrane 
odseke in ulice s celotne poti. Di 
odseki so prikazani prečrtani. Izbirnik 
zapustite s pritiskom tipke BACK.

� By distance (po razdalji): z navedbo 
razdalje lahko izključite odsek poti 
od trenutnega položaja do zadane 
razdalje.

Po potrditvi je pot ponovno izračunana 
na podlagi izključenih odsekov poti/ulic. 

Vnešena prepreka na poti ostane 
aktivna do naslednjega (novega) 
izračuna poti.

Funkcije pri nedejavnem 
vodenju po poti 
Za razliko od prikaza pri aktivnem 
(dejavnem) vodenju so pri nedejavnem 
vodenju na voljo naslednje opcije:

Start navigation (začetek 
navigiranja)
Pritisnite gumb NAV in nato izberite 
Start navigation (začetek 
navigiranja).

Pojavi se meni Enter address (vnos 
naslova), opis 3 32. 

Current position information 
(trenutni položaj) 
Na prikazovalniku se izpišejo naslednje 
informacije o trenutnem položaju:

� Place (kraj)
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� Street name (ulica)

� Longitude (zemljepisna dolžina):

� Latitude (zemljepisna širina):

� Prikaz zemljevida

Destination information 
(informacije o cilju)

Na prikazovalniku se izpišejo naslednje 
informacije o ciljni točki:

� Place (kraj)

� Street name (ulica)

� Longitude (zemljepisna dolžina):

� Latitude (zemljepisna širina):

� Prikaz zemljevida

Informacije na zaslonu 

Oznake na zaslonu 
Na vrhu linije je izpisano naslednje: 

Čas / razdalja do cilja / čas prihoda ali 
čas vožnje / zunanja temperatura

Pri menijih je v zgornji liniji izpisan naziv 
menija. 

Na zemljevidu je začrtana pot označena 
modro. 

Izhodiščna točka je označena z rdečim 
trikotnikom, ciljna točka je označena 
s ciljno zastavo. 

Simboli po poti označujejo prometne 
informacije in splošne informacije ali 
zanimive točke. 

Pregled simbolov 3 49. 
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Razmerje zemljevida
Razmerje zemljevida na navigacijskem 
zaslonu lahko spreminjate z obračanjem 
gumba MENU.

Razmerje je izpisano v zgornji liniji 
zaslona. 

Zemljevid se samodejno spremeni 
v format sever-navzgor in razmerje je 
nastavljeno na večje ali enako 20 km.

Dinamično vodenje

Pri vključenem dinamičnem vodenju je 
celotno stanje v prometu, ki ga sprejme 
Infotainment sistem prek TMC, 
upoštevano pri načrtovanju poti. Sistem 
pri načrtovanju poti vključi ovire 
in zastoje na osnovi 
pred-nastavitvenega kriterija 3 40. 

V primeru prometnih ovir (zastoj, delo, 
zaprta cesta) na poti se pojavi 
na zaslonu obvestilo in sistem glasovno 
obvesti voznika o tipu ovire. Voznik 
se lahko odloči, ali bo obšel oviro po poti 
in upošteval predlog o spremembi poti 
ali pa bo počakal na ovira mine. 

Poleg tega je voznik obveščen 
o prometnih težavah, tudi če vodenje 
ni dejavno. 

Če je vodenje dejavno, sistem 
neprestano preverja (na podlagi 
prometnih obvestil), ali se izplača 
ponovno preračunati pot ali izbrati 
alternativo glede na prometne razmere.

Kadar je vodenje dejavno, lahko izbirate 
med samodejnim preračunavanjem 
in preračunavanjem poti po sprejemu 
predloga 3 40. 

Vključitev in izključitev dinamičnega 
vodenja, kriterij načrtovanja poti ter 
ostale nastavitve v sistemu navigacije 
izvedete v meniju Navigation options 
(navigacijske možnosti). 

V ta namen pritisnite tipko NAV in nato 
izberite Navigation options 
(navigacijske možnosti), Route 
criteria (kriterij poti), Dynamic 
guidance (dinamično vodenje) 3 40. 

Dinamično vodenje deluje le, če so 
cestnoprometne informacije sprejete 
prek RDS-TMC sistema 
cestnoprometnih informacij. 
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Možnost zamude zaradi zastoja, 
ki jo izračuna Infotainment sistem, 
je podatek, ki ga sistem sprejme prek 
trenutno izbrane RDS TMC postaje. 
Dejanska zamuda se utegne rahlo 
razlikovati od izračunane. 

Tipka RPT NAV 
Zadnje obvestilo vodenja se ponovi 
s pritiskom tipke RPT NAV. 

Vstavitev navigacijske 
zgoščenke.
Za nalaganje dodatnega materiala za 
določeno državo vstavite navigacijsko 
zgoščenko v režo s tiskano stranjo 
navzgor. Aparat avtomatsko potegne 
vstavljeno zgoščenko. 

Pomembne informacije 
o zgoščenkah.
� Uporabljajte le navigacijske 

zgoščenke, odobrene od proizvajalca 
Vašega vozila. Infotainment sistem ne 
bere navigacijskih zgoščenk drugih 
proizvajalcev.

� Priporočljivo je vedno uporabiti 
najnovejšo navigacijsko zgoščenko 
za Infotainment sistem.

Odstranitev navigacijske 
zgoščenke
Odstranite navigacijsko zgoščenko 
s pritiskom gumba .

Če zgoščenke ne odstranite iz odpritne 
v roku 10-ih sekund, jo aparat ponovno 
povleče v odprtino iz varnostnih 
razlogov.

Navigacijske posebne 
nastavitve
Pritisnite gumb CONFIG in nato izberite 
Navigation settings (navigacijske 
nastavitve).

Na voljo so naslednje možnosti. 

� Navigation volume (glasnost 
navigacijskega sistema)

� TMC settings (TMC nastavitve) 

� Delete lists (brisanje seznamov)

� Map data add / remove (dodajanje/
odstranitev podatkov zemljevida)

� Erase map data memory (brisanje 
pomnilnika zemljevidov)

Glasnost navigacijskega sistema
Nastavitev glasnosti navigacijskih 
obvestil in avdia (v ozadju) med 
predvajanjem navigacijskih obvestil. 

TMC settings (TMC nastavitve) 

Infotypes (tipi informacij) 
Izberite, ali naj bodo in kateri tipi 
prometnih obvestil naj bodo prikazani 
na zemljevidu aktivnega vodenja. 

V User defined (uporabnik določen) 
se izpišejo le izbrani tipi obvestil. 

Z gumbom MENU označite izbrano 
možnost in potrdite. 

Filtering (filtriranje)
Izberite, ali naj bodo označena kot 
simboli na zemljevidu le Traffic 
messages along route (prometna 
obvestila po začrtani poti) ali All 
traffic messages (vsa prometna 
obvestila). Sporočila lahko podrobno 
preberete v meniju TMC messages 
(TMC obvestila).
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Z gumbom MENU označite izbrano 
možnost in potrdite. 

Sort criteria (sortirni kriterij) 
Izberite, ali naj bodo prometna obvestila 
prikazana v zaporedju glede na razdaljo 
ali glede na ime ulice. 

Z gumbom MENU označite izbrano 
možnost in potrdite. 

Brisanje seznamov

Z izbiro in potrditvijo Address book 
(imenik) 3 32

Last destination list (seznam zadnjih 
ciljev) 3 33

so izbrani vnosi zbrisani. 

Dodajanje/odstranjevanje 
podatkov zemljevida
Vstavite navigacijsko zgoščenko. 

Podatke zemljevida lahko naložite 
z zgoščenke na pomnilnik Infotainment 
sistema v meni Map data add / remove 
(dodajanje/odstranitev podatkov 
zemljevida). 

Zemljevide, ki jih želite shraniti, označite 
in izberite z gumbom MENU. Izbiran 
zemljevid, ki ga želite odstraniti 
s pomnilnika, morate zbrisati. 
Zemljevide zbrišete in naložite 
s komando Confirm (potrditev).

Postopek kopiranja utegne trajati nekaj 
časa, odvisno od količine podatkov, 
ki jih kopirate.

Prost spomin je prikazan v zgornji liniji. 
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Med postopkom nalaganja ali 
odstranjevanja map ni izvedljivo 
navigacijsko vodenje.

Trajanje postopka kopiranja je grobo 
ocenjeno in ne vključuje drugih dejavnih 
funkcij (npr. predvajanje MP3 datotek).

Če je postopek kopiranja prekinjen 
z izklopom sistema, je potrebno 
postopek kopiranja zagnati ponovno 
ročno po ponovnem vklopu sistema.

Že naloženi podatki zemljevidov 
se po ročni ustavitvi ali izklopu sistema 
zbrišejo iz pomnilnika sistema. 
Ta postopek utegne trajati nekaj časa.

Brisanje vseh navigacijskih 
podatkov iz pomnilnika
Če navigiranje ni izvedljivo s podatki 
iz notranjega pomnilnika sistema 
ali pa se pojavi obvestilo o napaki 
na kopiranem materialu, lahko uporabite 
to komando za hitro in popolno brisanje 
iz notranjega pomnilnika. 
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Pregled simbolov

Splošni simboli

Odpri seznam

Zapri seznam

Buick zastopnik

Cadillac zastopnik

Chevrolet zastopnik

Daewoo zastopnik

GMC zastopnik

Holden zastopnik

Opel zastopnik

Pontiac zastopnik

Saab zastopnik

Saturn zastopnik

Vauxhall zastopnik

Letališče

Zabaviščni park

Mesto

Banka

Bančni avtomat

Avtobusna postaja

Kamp
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Pokopališče

Lekarna

Kino

Trenutni položaj

Vmesni cilj

Naslednji vmesni cilj

Cilj

Prometna obvestila

Trajekt

Meja

Predor

Kiosk

Živež

Hotel / motel

Izhod na avtocesti

Parkirišče

Park in jahališče

Večnadstropno parkirišče

Bencinska črpalka

Servisno področje

Restaurant (restavracija)
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WC

Zgodovinski spomenik

Bolnica

Urgenca

Policija

Pristanišče

Gorski prelaz

Muzej

Najem avtomobilov

Informacije na poti

Sprostitev in razvedrilo

Storitve

Javni prostor

Povezano z vozilom

Nakupovalni center

Plačninska cesta

Turistične informacije

Znamenitost

Šport in rekreacija

Izhodi

Garaža
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Cestno-prometni simboli

Svarilo / opozorilo

Zaprta cesta

Gost promet

Zastoj

Ozke ulice

Megla

Delo na cesti

Spolzka cesta

Smog

Sneg

Nevihta
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Speed compensated volume (glasnost
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