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CD radio/izmenjevalec in CD radio
aparati vam nudijo avtomobilski
Infotainment sistem po najsodobnejši
tehnologiji.
Za FM, DAB (samo CD radio/
izmenjevalec z DAB) in AM valovna
območja so radijski aparati opremljeni
z dvanajstimi samodejno nastavljivimi
programi. Nadalje lahko 36 programov
nastavite ročno (neodvisno
od valovnega območja).
Integriran CD predvajalnik Vas zabava
tako z avdio kot z MP3/WMA
zgoščenkami. Vgrajen CD izmenjevalec
(samo CD radio/izmenjevalec) lahko
sprejme do 6 zgoščenk.
Dodatno lahko priklopite
na Infotainment sistem npr. prenosni
predvajalnik kot dodatni avdio vir.
Digitalni zvočni procesor omogoča nekaj
prednastavljenih načinov equalizerja
za optimalen zvok.
Opcijsko lahko Infotainment sistem
upravljate tudi s stikali na volanu.

3

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

CDC400_CD300_J300_SL.book Page 4 Wednesday, February 18, 2009 12:18 PM

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.
Rokovanje in izpisi na zaslonu
so opisani za aparat CD radio/
izmenjevalec. Le razlike v rokovanju
so posebej opisane za aparat CDC 300.

Posebne navedbe

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

Prikazi na zaslonu
Prikazovalnik je odvisen od nastavitve
radijskega aparata in od opreme vozila.
Zato se le-ti lahko razlikujejo.

9 Nevarnost, 9 Opozorilo,
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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Pomembne informacije
o rokovanju in prometni
varnosti
9 Opozorilo
Infotainment sistem uporabljajte tako,
da lahko vozite varno ves čas.
V primeru pomislekov ustavite vozilo
in rokujte z Infotainment sistemom,
ko je vozilo parkirano.

Značilnosti proti kraji
Infotainment aparat je opremljen
z elektronsko zaščito proti kraji.
Infotainment sistem deluje izrecno
le v Vašem vozilu in je zato za tatu
neuporaben.

5
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Pregled

7 INFO

CD radio/izmenjevalec
Upravni elementi za rokovanje
1

2

3

4
5

6

gumb.......................................11
Pritisk: vklop/izklop
Infotainment sistema
Obračanje: nastavitev glasnosti
Numerične tipke 1 ..6
Postajne tipke .............................19
Daljši pritisk: shranitev postaje
Kratek pritisk: izbira postaje
CD izmenjevalec: izbira CD........31
Radio: iskanje nazaj ...................19
CD/MP3: preskok za eno
skladbo nazaj .............................31
CD/MP3: Zagon/prekinitev
predvajanja ................................30
Radio: iskanje naprej ..................19
CD/MP3: preskok za eno
skladbo naprej ............................31
TP
Pri izklopljenem Infotainment
sistemu: prikaz ure in datuma
Pri izklopljenem Infotainment
sistemu: zamenjava nastavitev
za čas in datum

8
9

0

a
b

c

d
e

Radio: Informacije o trenutni postaji
CD/MP3: Informacije o trenutni
skladbi
TONE .........................................15
Meni zvoka
AS...............................................20
Stopnje samodejnega pomnilnika
(prednastavljene radijske postaje)
BACK..........................................12
Meni: premik za stopnjo nazaj
Vhod: brisanje zadnjega karakterja
izmet zgoščenke.........................33
MENU gumb...............................12
Obračanje: označitev opcij menija
ali nastavitev numeričnih vrednosti
Pritisk: izbira/aktiviranje označene
opcije;
potrditev nastavljene vrednosti;
vklop/izklop funkcije
FAV ............................................21
Favourite lists (prednastavljene
radijske postaje)
MUTE
Vklop/izklop utišanja...................11
CONFIG .....................................16
Odpiranje menija nastavitev

7

f CD reža
g CD/AUX......................................30

Zagon predvajanja CD/MP3
ali zamenjava avdio vira
(AUX = zunanji avdio vir)
h BAND .........................................19
Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja
i LOAD..........................................30
CD izmenjevalec: nalaganje CD
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Upravni elementi za rokovanje
1

2

3

4
5
6
7

gumb.......................................11
Pritisk: vklop/izklop
Infotainment sistem
Obračanje: nastavitev glasnosti
Numerične tipke 1 ..6
Postajne tipke .............................19
Daljši pritisk: shranitev postaje
Kratek pritisk: izbira postaje
CD izmenjevalec: izbira CD........31
Radio: iskanje nazaj ...................19
CD/MP3: preskok za eno
skladbo nazaj .............................31
MP3: višja stopnja mape
CD/MP3: Zagon/prekinitev
predvajanja ................................30
MP3: nižja stopnja mape
Radio: iskanje naprej ..................19
CD/MP3: preskok za eno
skladbo naprej ............................31
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0
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b

c
d

Pri izklopljenem Infotainment
sistemu: prikaz ure in datuma
Pri izklopljenem Infotainment
sistemu: zamenjava nastavitev
za čas in datum
INFO
Radio: Informacije o trenutni postaji
CD/MP3: Informacije o trenutni
skladbi
TONE .........................................15
Meni zvoka
AS...............................................20
Autostore lists (prednastavljene
radijske postaje)
BACK..........................................12
Meni: premik za stopnjo nazaj
Vnos: brisanje zadnjega karakterja
izmet zgoščenke.........................33
MENU gumb...............................12
Obračanje: označitev opcij menija
ali nastavitev numeričnih vrednosti
Pritisk: izbira/aktiviranje označene
opcije;
potrditev nastavljene vrednosti;
vklop/izklop funkcije

9

e FAV ............................................21

f
g
h
i

j

Favourite list (prednastavljene
radijske postaje)
MUTE
Vklop/izklop utišanja...................11
CONFIG .....................................16
Odpiranje menija nastavitev
CD reža
CD/AUX......................................30
Zagon predvajanja CD/MP3
ali zamenjava avdio vira
(AUX = zunanji avdio vir)
BAND .........................................19
Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja
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Upravna stikala na volanu

1 SRC (Source) (Vir)

Pritisk: izbira avdio vira
Obračanje navzgor: naslednja
nastavljena radijska postaja
ali naslednja CD/MP3 skladba
Obračanje navzdol: naslednja
nastavljena radijska postaja
ali naslednja CD/MP3 skladba
2 Pojačanje glasnosti
3 Zmanjšanje glasnosti
4 Vklop/izklop utišanja...................11
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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 ali 9
 prek upravnih stikal na volanu 3 10

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, če je le-ta manjša
od največje vklopne glasnosti.
Naslednje lahko nastavljate ločeno:
 maksimalna glasnost pri vklopu 3 16
 glasnost prometnih obvestil 3 17
Speed compensated volume
(glasnost v odvisnosti od hitrosti)
Pri aktivirani funkciji glasnosti
v odvisnosti od hitrosti 3 17 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.
Omejitev glasnosti pri visoki
temperaturi
Pri visokih temperaturah v vozilu
Infotainment sistem omeji maksimalno
nastavljivo glasnost. Po potrebi
se glasnost samodejno zmanjša.

11

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 19.

Avdio predvajalniki
Pritisnite gumb CD/AUX za odpiranje
glavnega menija CD ali AUX ali
za preklapljanje med temi meniji.
Pritisnite gumb MENU za odpiranje
podmenija z opcijami izbiranja skladb.
Podrobni opis funkcij predvajalnika 3 29.
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Rokovanje z meniji
MENU gumb
Gumb MENU je centralni upravni
element za izbiranje menijev.

Primeri, ki se nanašajo
na CD radio/izmenjevalec

Aktiviranje nastavitve

Izbira opcije

Obračanje
 Za označitev postavke menija
 CD radio: za prikaz postavke menija
 Za nastavitev numerične vrednosti
Pritisk
 Izbira/aktiviranje označene postavke/
opcije
 CD radio: izbira/aktiviranje prikazane
postavke/opcije
 Za potrditev nastavljene vrednosti
 Za vklop/izklop sistemske funkcije

BACK gumb
Pritisnite ta gumb za:
 izhod iz menija,
 vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo
menija,
 brisanje zadnjega karakterja v nizu
karakterjev.

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.

Za označitev opcije obrnite
gumb MENU.
Za aktiviranje nastavitve pritisnite
gumb MENU.
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Nastavitev vrednosti

Vklop/izklop funkcije

13

Primeri, ki se nanašajo na CD radio
Elementi in simboli menijev

Za spremembo trenutne vrednosti
obrnite gumb MENU.
Za potrditev nastavljene vrednosti
pritisnite gumb MENU.

Obrnite gumb MENU za označitev
funkcije, ki jo nameravate vklopiti
ali izklopiti.
Pritisnite gumb MENU za preklop
med nastavitvama On (vklop)
in Off (izklop).

Puščica navzdol in navzgor 1
prikazuje: aktivna je zgornja stopnja
menija. Nadaljnje opcije so na voljo
v aktivnem meniju.
Za prikaz drugih opcij v aktivnem meniju
obrnite gumb MENU.
Puščica pod kotom 2 prikazuje:
na voljo je podmeni z nadaljnjimi
možnostmi.
Pritisnite gumb MENU za izbiro
prikazane opcije in za odpiranje
ustreznega podmenija.
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Puščica v desno 3 prikazuje:
prva stopnja podmenija je aktivna
(dve puščici = druga stopnja podmenija
je aktivna).
Puščica navzdol 4 prikazuje: nadaljnje
opcije so na voljo v aktivnem podmeniju.

Nastavitev vrednosti

Vklop/izklop funkcije

Za odpiranje ustreznega menija
nastavitev pritisnite gumb MENU.
Za spremembo trenutne vrednosti
obrnite gumb MENU.
Za potrditev nastavljene vrednosti
pritisnite gumb MENU.

Za odpiranje ustreznega menija
nastavitev pritisnite gumb MENU.
Obrnite gumb MENU za označitev
nastavitve On (vklop) ali Off (izklop).
Za potrditev označene nastavitve
pritisnite gumb MENU.

Aktiviranje nastavitve

Za odpiranje ustreznega menija
nastavitev pritisnite gumb MENU.
Za prikaz opcije obrnite gumb MENU.
Za aktiviranje nastavitve pritisnite
gumb MENU.
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Tone settings
(nastavitve tonov)

Nastavitve nizkih, srednjih
in visokih tonov

Nastavitev razdelitve glasnosti
spredaj-zadaj

Izberite Bass (nizki toni), Midrange
(srednji toni) ali Treble (visoki toni).
Nastavite želeno vrednost za izbrano
opcijo.

Izberite Fader (glasnost spredajzadaj).
Nastavite želeno vrednost.

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.

15
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Nastavitev razdelitve glasnosti
levo-desno

Nastavitev optimalnih tonov
za zvrst glasbe

Izberite Balance (glasnost levo-desno).
Nastavite želeno vrednost.

Izberite EQ presets (prednastavitev
equalizerja) (Equalizer).
Opcija naravna optimalne nizke, srednje
in visoke tone za ustrezno zvrst glasbe.
Izberite želeno opcijo.

Za ponastavitev vrednosti na “0“
Izberite želeno opcijo in pridržite
gumb MENU pritisnjen nekaj sekund.

Nastavitve sistema
Raznolike nastavitve in prilagoditve
za Infotainment sistem lahko izvajate
kadarkoli.
Pritisnite tipko CONFIG za odpiranje
menija sistemskih nastavitev.

Nastavitve glasnosti
Maximum start up volume
(maksimalna glasnost pri vklopu)

Izberite Radio settings (nastavitve
radia) in nato Maximum startup
volume (maksimalna glasnost
ob vklopu).
CD radio: izberite Audio settings
(avdio nastavitve) in nato Start-up
Volume (glasnost pri vklopu).
Nastavite želeno vrednost.
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Speed compensated volume
(glasnost v odvisnosti od hitrosti)

Izberite Radio settings (nastavitve
radia) in nato Speed dependent
volume (glasnost v odvisnosti
od hitrosti).
CD radio: izberite Audio settings
(avdio nastavitve) in nato Speed
compensated volume (glasnost
prilagojena na hitrost).
Glasnost v odvisnosti od hitrosti
lahko deaktivirate ali izberete stopnjo
prilagoditve glasnosti na prikazanem
meniju.
Izberite želeno opcijo.

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.
CD radio: izberite postavko Audio
settings (avdio nastavitve), RDS
options (RDS opcije) in TA volume
(TA glasnost) eno za drugo.
Nastavite želeno vrednost za povečanje
ali zmanjšanje glasnosti.

17

Nastavitev datuma in ure

Če je prikaz časa ali datuma potrebno
spremeniti:
Izberite Time, Date (ura, datum).
CD radio: izberite System Settings
(nastavitve sistema).
Možnosti nastavitve:
 Set time (nastavitev ure): nastavitev
ure na zaslonu.
 Set date (nastavitev datuma):
nastavitev datuma na zaslonu.
 Set time format (nastavitev formata
ure): spremeni format prikaza ure.
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 Set date format (nastavitev formata

datuma): spremeni format prikaza
datuma.
 RDS clock synchronization
(RDS sinhroniziranje ure):
po vklopu te funkcije se prikazan čas
konstantno samodejno posodablja
prek časovnega signala
RDS programa 3 25.
Nastavite po želji.

Sprememba jezika

Če želite spremeniti jezik
izpisanih menijev in jezik glasu
Mobile Phone Portala:

Izberite Vehicle settings (nastavitve
vozila) in nato Languages (jeziki).
Izberite želeni jezik.

CDC400_CD300_J300_SL.book Page 19 Wednesday, February 18, 2009 12:18 PM

Radio

Radio

Delovanje
Upravna stikala

Delovanje....................................
Radio Data System (Sistem
posredovanja podatkov prek
radijskega sprejemnika) ...........
Digitalni avdio sprejem................

19

25
27

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: cestnoprometna obvestila

Vklop radia

19

Pritisnite tipko BAND za odpiranje
glavnega menija radia.
Radio predvaja nazadnje predvajano
postajo.

Izbira valovnega območja
Pritisnite tipko BAND za preklop
med AM, FM in DAB (samo CD radio/
izmenjevalec z DAB-om) valovnimi
območji.
Radio predvaja nazadnje predvajano
postajo.

Izbira postaje
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite gumb
ali
za predvajanje
naslednje postaje v pomnilniku postaj.
Pritisnite tipko ali za nekaj sekund
za iskanje naslednje sprejemljive
postaje 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.
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Valovno območje FM: Če je aktivirana
RDS funkcija, išče sprejemnik
le RDS postaje 3 25 in če je aktivirana
funkcija cestnoprometnih obvestil (TP),
išče sprejemnik le postaje
s cestnoprometnimi obvestili 3 24.

Ročno iskanje postaj
Valovno območje AM / FM
Obrnite gumb MENU in nastavite
optimalno sprejemno frekvenco
na pojavnem oknu.
DAB valovno območje
Opis 324.

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
Pritisnite tipko AS za odpiranje menija
Updating stations (posodobitev
postaj). 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 postaje, ki jih nameravate
shraniti.
Pritisnite tipko AS za odpiranje
seznama samodejno shranjenih postaj
ali za preklop na drugi seznam.
Za shranitev postaje na specifičnem
mestu v seznamu: pritiskajte ustrezno
numerično tipko 1 - 6, dokler spet
ne zaslišite postaje, kar pomeni,
da je shranjena.
Postopek samodejnega shranjevanja
prepiše ročno shranjene postaje.
Priklic postaj
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 nastavite
3 “Določanje števila priljubljenih
seznamov”.
CD radio: Število razpoložljivih
priljubljenih seznamov ni programljivo.

Shranjevanje postaje
Nastavite postaje, ki jih želite shraniti.
Pritisnite tipko FAV za odpiranje
priljubljenega seznama postaj ali
za preklop na drug priljubljen seznam.
Za shranitev postaje na položaju
na seznamu: Pritisnite ustrezno
numerično tipko 1 ..6, dokler ne zaslišite
zopet postaje. Tedaj je postaja
shranjena.
Priklic postaj
Pritisnite tipko FAV za odpiranje
priljubljenega seznama postaj ali
za preklop na drug priljubljen seznam.
Na kratko pritisnite želeno numerično
tipko 1 ..6 za priklic postaje
na ustreznem položaju na seznamu.

Navedba števila priljubljenih
seznamov

Število priljubljenih seznamov lahko
nastavite.
Pritisnite gumb CONFIG.
Izberite Radio settings
(nastavitve radia) in nato Radio
favorites (radijske priljubljene).
Izberite želeno število priljubljenih
seznamov.

21
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Meniji valovnih območij

Seznam priljubljenih

Seznami postaj

Drugi pripomočki za izbiranje postaj
so na voljo prek AM, FM in DAB menu
(DAB meni).
Če je dejaven glavni meni radia,
pritisnite gumb MENU za odpiranje
ustreznega menija valovnega območja.

Izberite Favourites list (seznam
priljubljenih).
Prikazane so vse AM, FM in DAB
postaje shranjene na seznamu
priljubljenih.
Izberite želeno postajo.

 AM / FM: Izberite AM ali FM station

list (seznam FM postaj).
 DAB: Obrnite gumb MENU.

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.
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Posodabljanje seznamov postaj
Če postaj, shranjenih na seznamih
v območjih AM, FM ali DAB ni možno
več sprejeti:
Izberite Update AM stations list
(posodabljanje seznama AM postaj),
ali Update DAB stations list
(posodabljanje seznama DAB postaj).
CD radio/izmenjevalec: Dvojni
sprejemnik Infotainment sistema
v ozadju stalno posodablja seznam FM
postaj. Ni potrebe po ročnem
posodabljanju.
CD radio: Izberite Update Stationlist
(posodobitev seznama postaj).
Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje
dovršeno, je predvajana nazadnje
sprejeta postaja.
Za preklic iskanja postaj pritisnite
gumb MENU.
Na valovnem območju FM in DAB
se posodobi tudi ustrezen seznam
kategorij.

Seznam kategorij

Veliko RDS postaj 3 25 pošilja
PTY kodo, ki označuje tip oddajanega
programa (npr. novice). Nekatere
postaje spremenijo PTY kodo
v odvisnosti od vsebine predvajanja.
Infotainment sistem shrani RDS postaje,
sortirane po tipu programa
v kategorijskem seznamu FM ali DAB.
Za iskanje tipa programa, ki ga določi
postaja:
Izberite FM ali DAB category list
(seznam DAB kategorij).
CD radio: Izberite Program Type
Selection (izbiranje tipa programa).

23

Pojavi se seznam trenutno razpoložljivih
tipov programa.
Izberite želeni tip programa.

Pojavi se seznam postaj, ki posredujejo
izbrani tip programa.
Izberite želeno postajo.
CD radio: Naslednja sprejemljiva
postaja izbranega tipa je poiskana
in predvajana.
Seznami kategorij so posodobljeni,
ko so posodobljeni ustrezni seznami
postaj.
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Ročno naravnavanje DAB postaj

DAB announcements (DAB obvestila)

Storitev za cestnoprometna
obvestila
(TP = Traffic programme
(Program prometnih obvestil))
Radijske postaje s cestnoprometnimi
obvestili so RDS postaje 3 25,
ki posredujejo obvestila o cestnem
prometu.

Vključitev in izključitev storitve
cestnoprometnih obvestil

Izberite DAB manual tuning
(ročno naravnavanje DAB) in obrnite
gumb MENU za nastavitev želene
frekvence sprejema.

Poleg glasbenega programa posreduje
veliko DAB postaj 3 27 različne
kategorije obvestil. DAB obvestila
so sprejeta le, če je aktivirano
DAB valovno območje. V primeru
posredovanja kateregakoli obvestila je
trenutno sprejet DAB program prekinjen.
Nekaj kategorij obvestil lahko izberete
istočasno:
Izberite DAB announcements
(DAB obvestila) in nato aktivirajte
želene kategorije obvestil.

Vklop in izklop funkcije posredovanja
cestnoprometnih obvestil Infotainment
sistema:
Pritisnite tipko TP.
 Pri vključeni funkciji cestnoprometnih
obvestil se na glavnem meniju radia
pojavi [ ].
 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 glavnem meniju radia pojavi [TP].
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 Cestnoprometna obvestila

so predvajana s prednastavljeno
TA glasnostjo 3 16.
 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.

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 na glavnem
meniju radia kot TP postaja.

25

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.

Blokiranje cestnoprometnih
obvestil
Za blokiranje predvajanja
cestnoprometnih obvestil npr. med
predvajanjem CD/MP3:
Pritisnite tipko TP.
Trenutno posredovano cestnoprometno
obvestilo se blokira, vendar ostane
TP funkcija vključena.

RDS postaje so na zaslonu prikazane
z nazivom programa namesto oddajne
frekvence.
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Konfiguriranje RDS

Pritisnite tipko CONFIG.
Izberite Radio settings
(nastavitve radia) in nato RDS options
(RDS opcije) za odpiranje menija
RDS configuration (RDS konfiguracija).
CD radio: Izberite Audio settings
(avdio nastavitve) in nato RDS
options (RDS opcije).

TA glasnost
Glasnost prometnih obvestil (TA) lahko
vnaprej nastavite 3 16

Vključitev in izključitev RDS
funkcije
Nastavite opcijo RDS na On (vklop)
ali Off (izklop).
Aktiviranje RDS funkcije ima naslednje
prednosti:
 Pri samodejnem iskanju Infotainment
sistem naravna samo RDS postaje.
 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.

Cestnoprometna obvestila (TA)
Za vklop/izklop TA funkcije:
Nastavite opcijo Traffic announcement
(TA) (prometna obvestila) na On
(vklop) ali Off (izklop).

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 opcijo Regional (REG)
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.
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Izpisovanje RDS teksta
Nekatere RDS postaje prekrijejo naziv
programa na zaslonu za izpis dodatnih
informacij.
Za blokiranje tekočega izpisa dodatnih
informacij:
Nastavite RDS Text scroll freeze
(zaustavitev toka teksta)
na On (vklop).

Digitalni avdio sprejem

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

 Poleg visokokakovostnih digitalnih

(samo CD radio/izmenjevalec z DAB-om)
Digital Audio Broadcasting (DAB)
(digitalni radijski sprejem) je inovativen
in univerzalen oddajni sistem.


Radio tekst





DAB postaje so na zaslonu prikazane
z nazivom programa namesto oddajne
frekvence.

Splošne informacije

 S sistemom DAB je lahko predvajanih

več radijskih programov (storitev)
na eni sami frekvenci (ensemble).
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avdio storitev je DAB sposoben
predvajati tudi podatke, povezane
s programom in druge podatkovne
storitve, vključno s prometnimi
in potovalnimi informacijami.
Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame
signal, ki ga pošlje oddajnik
(tudi če je signal zelo šibak),
je zagotovljeno zvočno predvajanje.
Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti,
kar je sicer značilno za AM in FM
sprejem; DAB signal je predvajan
s konstantno glasnostjo.
Če je signal DAB preveč moten,
da bi ga sprejemnik lahko predvajal,
se sprejem povsem prekine. Tej težavi
se lahko izognete z aktiviranjem
Auto ensemble linking (samodejno
povezovanje ansambla) in/ali Auto
linking DAB-FM (samodejno
povezovanje DAB-FM)
3 “Konfiguriranje DAB”.
Motnje, ki jih povzročijo oddajniki
s podobno valovno dolžino
(AM ali FM postaje, kar je za le-te
značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

CDC400_CD300_J300_SL.book Page 28 Wednesday, February 18, 2009 12:18 PM

28

Radio

 Če DAB signal odbijejo naravne ovire

 Auto ensemble linking (samodejno

ali stavbe, je kakovost sprejema še
boljša, kar se pri FM in AM sprejemu
bistveno pokvari.
 Sprejem DAB+ postaj trenutno
ni podprt z DAB sprejemnikom.

povezovanje ansambla):
pri aktivirani funkciji aparat preklopi
na isti program na drugem DAB
ansamblu (frekvenci, če je na voljo),
če je DAB signal preveč moten,
da bi ga sprejemnik lahko predvajal.
 Auto linking DAB-FM (samodejno
povezovanje DAB-FM): pri aktivirani
funkciji aparat preklopi na ustrezno
FM postajo dejavnega DAB programa
(če je na voljo), če je DAB signal
preveč moten, da bi ga sprejemnik
lahko predvajal.
 Dynamic audio adaption
(dinamična prilagoditev avdia):
pri aktivirani funkciji je dinamično
območje DAB signala zmanjšano.
Pomeni, da je nivo glasnih zvokov
znižan, medtem ko nivo tihih zvokov
ostane isti. Tako lahko povečate
glasnost do točke, kjer so tihi zvoki
bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč
glasni.
 Frequency band (frekvenčno
območje): po izbiri te opcije je možno
določiti, katera DAB valovna območja
naj sprejme Infotainment sistem.

Konfiguriranje DAB

Pritisnite gumb CONFIG.
Izberite Radio settings
(nastavitve radia) in nato
DAB settings (DAB nastavitve).
V meniju konfiguracij so na voljo
naslednje možnosti:
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Avdio predvajalniki
CD predvajalnik ..........................
Dodatne naprave ........................

29
33

CD predvajalnik
CD predvajalnik Infotainment sistema
lahko predvaja avdio zgoščenke
in MP3/WMA zgoščenke.
Aparati z izmenjevalcem:
CD izmenjevalec lahko sprejme
do 6 zgoščenk.

 Samo-posnete CD-R in CD-RW



Pomembna informacija
o avdio in MP3/WMA
zgoščenkah
Svarilo
V CD 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 plošče se utegnejo v predvajalniku
zmečkati in s tem uničiti predvajalnik.
To utegne pripeljati do visokih stroškov
zamenjave.







 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.
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plošče so v primerjavi z običajnimi CD
ploščami bolj občutljive. Pravilno
rokovanje, še posebej v primeru
samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs,
je kritičnega pomena. Upoštevajte
nadaljevanje.
Samo-posnete CD-R in CD-RW
plošče morda ne bodo dobro
ali pa sploh ne bodo predvajane.
V teh primerih ni Infotainment
sistem vzrok težave.
Na zgoščenkah mešanega tipa
(kombinacija avdijske in podatkovne
izvedbe npr. MP3) predvaja sistem
avdio skladbe in komprimirane
skladbe ločeno.
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 CD
izmenjevalca.
Umazanija in vlaga na zgoščenki
utegne zamazati tudi leče CD
predvajalnika in ga s tem pokvariti.
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 Zgoščenk ne izpostavljajte visokim

temperaturam in sončnim žarkom.
 Naslednje omejitve se nanašajo
na podatke shranjene
na MP3/WMA CD:
Število skladb: maks. 999.
Število map: maks. 255.
Globina strukture map: maks. 64
nivojev (priporočeno: maks. 8
nivojev).
Število predvajalnih seznamov:
maks. 15.
Število skladb na predvajalni seznam:
maks. 255.
Uporabne razsežnosti datotek:
.m3u, .pls, .asx, .wpl.
 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
: nalaganje CD (izmenjevalec)
1 ..6: izbira CD (izmenjevalec)
: izmet CD

Predvajanje CD/MP3

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

Prekinitev predvajanja
Pritisnite gumb
.
Za ponovni zagon predvajanja ponovno
pritisnite gumb
.

Spreminjanje standardnega
izgleda strani
(samo CD radio)
Med predvajanjem CD ali MP3 pritisnite
gumb MENU in izberite Default CD
page view (pregled začetne CD strani)
ali Default MP3 page view (pregled
začetne MP3 strani).
Izberite želeno opcijo.

Vstavljanje zgoščenke
Za odpiranje CD ali MP3 menija
pritisnite tipko CD/AUX enkrat ali
večkrat.
če se v Infotainment aparatu nahaja
zgoščenka, jo začne predvajati.

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

Neposreden izbor zgoščenke
Za izbiro želene zgoščenke
za predvajanje so na voljo naslednje
možnosti.
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Neposredno izbiranje skladbe
Med predvajanjem zgoščenke

Prek numeričnih tipk 1 ..6
Na kratko pritisnite eno od numeričnih
tipk 1 ..6 za izbiro zgoščenke
na ustreznem mestu CD predvajalnika.
Prek CD seznama

Pritisnite gumb . Trenutno število
zgoščenk v CD izmenjevalcu je
prikazano na zaslonu.
Zgoščenko vstavite v CD odprtino
z natisnjeno stranjo navzgor, dokler
je predvajalnik samodejno ne potegne
noter.
Zgoščenka je naložena na prvo prazno
mesto v CD izmenjevalcu.
Takoj ko se na zaslonu pojavi Insert CD
(vstavite zgoščenko), pritisnite
tipko ponovno, če želite vstaviti
drugo zgoščenko.

Pritisnite gumb MENU in nato izberite
Track list (seznam skladb).
Izberite želeno skladbo.

Pritisnite gumb MENU in nato izberite
CD list (CD seznam).
Izberite želeno zgoščenko.
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Med predvajanjem MP3

Sprememba nivoja mape

Avdio MP3 funkcije

(samo CD radio)
Pritisnite tipko
ali
za zamenjavo
na višji ali nižji nivo mape.

Izbor predhodne ali naslednje
skladbe
Na kratko pritisnite tipko

ali

.

Predvajanje skladb v naključnem
zaporedju
Pritisnite gumb MENU in nato
nastavite Shuffle songs (naključno
predvajanje) na On (vklop).
Pritisnite gumb MENU.
Izberite Playlists/Folders (seznami
predvajanja/mape) in nato želen
seznam ali mapo.
Izberite želeno skladbo.
Zgoščenke z avdio in MP3 podatki
Če vsebuje zgoščenka avdio- in MP3podatke, lahko avdio podatke izberete
iz Playlists/Folders (seznami
predvajanja/mape).

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

Različne možnosti, ki so odvisne
od shranjenih podatkov, so na voljo
za izbiro in predvajanje avdio MP3 CD
skladb.
Pritisnite gumb MENU in nato izberite
Search (iskanje) za izpis razpoložljivih
opcij.
Postopek iskanja na MP3 zgoščenki
utegne trajati nekaj minut. Med tem
radio predvaja nazadnje predvajano
postajo.
Izberite želeno opcijo in skladbo,
ki naj bo predvajanja.
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Odstranitev zgoščenk
Pritisnite tipko .
Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.
Aparati z izmenjevalcem: aparat izstavi
zgoščenko iz prvega zasedenega
mesta.
Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat
čez nekaj sekund samodejno spet
povleče nazaj v odprtino.

Dodatne naprave

Pod pokrovom na sredinski konzoli
je AUX vtičnica in USB vtičnica
(samo CD radio/izmenjevalec s PDIM)
za priklop zunanjih avdio naprav.
Dodatno lahko Bluetooth naprave
povežete prek Bluetooth™ brezžične
tehnologije (samo CD radio/
izmenjevalec z Bluetooth PDIM).
Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Aux vhod

V AUX vtičnico 1 lahko priklopite
prenosni CD predvajalnik s 3,5 mm
vtikačem.

33

Rokovanje z napravo na AUX
vhodu

Z avdio napravo, ki je priklopljena
na AUX vhod, lahko rokujete le prek
upravnih stikal dodatne naprave.
Pritisnite gumb CD/AUX enkrat ali
večkrat za vklop AUX načina.

USB vhod
(samo CD radio/izmenjevalec s PDIM)
Na USB vhod 2 lahko priklopite
naslednje naprave:
 iPod™
 Zune™
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 PlaysForSure device (PFD)
 USB drive

S temi napravami rokujete prek stikal
in menijev Infotainment sistema.

Pomembna informacija
Infotainment sistem ne podpira vseh
iPod, Zune, PFD ali USB drive modelov.

Rokovanje z napravo na USB
vhodu

Pritisnite gumb CD/AUX enkrat
ali večkrat za vklop USB načina.
Začne se predvajanje avdio podatkov
na USB napravi.
Izbor predhodne ali naslednje
skladbe
Na kratko pritisnite tipko
ali .
Hitro previjanje naprej/nazaj
Pritisnite tipko
ali
in jo pridržite
za previjanje trenutne skladbe naprej
ali nazaj.
Prekinitev predvajanja
Pritisnite gumb
.
Za ponovni zagon predvajanja ponovno
pritisnite gumb
.

Rokovanje in izpisi na zaslonu
so opisani samo za USB gonilnike.
Rokovanje z drugimi napravami iPod
ali Zune je v glavnem enako.

Zaporedno predvajanje vseh skladb

Pritisnite gumb MENU in nato izberite
Play all (predvajaj vse).
Iskanje skladb
Odvisno od shranjenih podatkov in tipa
priklopljene naprave obstaja veliko
možnosti za izbiranje in predvajanje
skladb.
Pritisnite gumb MENU in nato izberite
Search (iskanje) za izpis razpoložljivih
opcij.
Izberite želeno opcijo in skladbo, ki naj
bo predvajanja.
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Predvajanje skladb v naključnem
zaporedju
Pritisnite gumb MENU in nato nastavite
Shuffle songs (Random) (naključno
predvajanje) na On (vklop).
Skladbe na izbranem seznamu skladb
(npr. album) so predvajane
v naključnem vrstnem redu.
Repeat current track (Ponovno
predvajanje skladbe)
Pritisnite gumb MENU in nato nastavite
Repeat (ponovi) na On (vklop).

Priklop in rokovanje
z Bluetooth™ napravami
(samo CD radio/izmenjevalec
z Bluetooth PDIM)
Avdio viri prek Bluetooth (npr. glasbeni
mobilniki, MP3 predvajalniki z Bluetooth
povezavo itn.), ki podpirajo Bluetooth
music protokol A2DP, so lahko
brezžično povezani z Infotainment
sistemom.

 Pred priklopom Bluetooth naprave

na Infotainment sistem se seznanite
z uporabniškim priročnikom
za funkcije Bluetooth.

Bluetooth music setup
(nastavitev Bluetooth glasbe)
V meniju Bluetooth Music Setup
urejate priklop in združitev Bluetooth
naprave z Infotainment sistemom.

Pomembna informacija
 Pred priklopom Bluetooth naprave

na Infotainment sistem, je potrebno
to združiti s sistemom 3 35.
 Infotainment sistem se poveže
le z Bluetooth napravami,
ki podpirajo A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) verzija 1.2 ali več.
 Za brskanje in izbiranje skladb mora
Bluetooth naprava podpirati AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)
verzija 1.0 ali več. Če naprava ne
podpira AVRCP, lahko prek
Infotainment sistema naravnavate le
glasnost.

35

Aktiviranje Bluetooth Music Setup
menija
Pritisnite gumb CD/AUX enkrat
ali večkrat za vklop AUX, USB
ali Bluetooth načina.
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Pritisnite gumb MENU
in nato izberite Bluetooth setup
(nastavitev Bluetooth).
Združitev Bluetooth naprave
Pomembna informacija:
 Med vožnjo je postopek združitve
neizvedljiv.
 S sistemom lahko združite do pet
naprav.
 Infotainment sistem se samodejno
poveže s prvo napravo na seznamu
trenutno združenih naprav.
 Z Infotainment sistemom je lahko
povezana le ena naprava istočasno.
 Združitev je potrebno izvesti le enkrat,
razen če pride do sprememb
v podatkih združitve ali pa je naprava
zbrisana.
Izvajanje združitve:
Izberite Connect to new device
(povezava z novo napravo).
Infotainment sistem zastavi niz vprašanj
za določanje, kakšen tip Bluetooth
naprave se združuje.

Po določitvi je potrebno Bluetooth
napravo postaviti v Discovery mode
(način odkrivanja) (glejte navodila
za uporabo Bluetooth naprave).
Nekatere Bluetooth naprave zahtevajo
PIN kodo za uspešno izvajanje
postopka združitve. Locirajte napravo
GMusicConnect na seznamu
Bluetooth naprave in sledite navodilom
na napravi za vnos PIN kode, priložene
k Infotainment sistemu.
Priklop združene naprave
Izberite Select device (izbiranje
naprave).
Pojavi se seznam Bluetooth naprav,
ki so trenutno združene z Infotainment
sistemom.
Izberite želeno napravo. Naprava
je povezana z Infotainment sistemom.
Če je na Infotainment sistem trenutno
priklopljena druga Bluetooth naprava,
se ta naprava odklopi od sistema.
Odstranitev združene naprave
Izberite Remove device (odstranitev
naprave).

Pojavi se seznam Bluetooth naprav,
ki so trenutno združene z Infotainment
sistemom.
Izberite želeno napravo. Naprava je
zbrisana s seznama združenih naprav.
Changing the default PIN
(sprememba tovarniške PIN kode)

Izberite Change default PIN
(sprememba začetnega PIN).
Izberite eno od pred-definiranih PIN kod
ali izberite Other (ostalo) za kreiranje
nove PIN kode.
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Kreiranje nove PIN kode:
Izberite Other (ostalo) in nato želeno
dolžino PIN kode.
Izberite cifre želene PIN kode v vrstnem
redu.

Rokovanje in združitev Bluetooth
naprave

Za povezovanje z drugo združeno
Bluetooth napravo 3 35.
Začetek predvajanja skladb
Izberite skladbo in jo zaženite s tipkami
na Bluetooth napravi.
Predvajanje glasbe ali podatkov
na Bluetooth napravi lahko upravljate
prek Infotainment sistema s stikali ,
in
.
Izbor predhodne ali naslednje
skladbe
Na kratko pritisnite tipko
ali .
Hitro previjanje naprej/nazaj
Pritisnite tipko
ali
in jo pridržite
za previjanje trenutne skladbe naprej
ali nazaj.

Pritisnite gumb CD/AUX enkrat ali
večkrat za vklop Bluetooth načina.
Infotainment sistem se samodejno
poveže (če je na voljo) s prvo napravo
na seznamu trenutno združenih
Bluetooth naprav 3 35.

Prekinitev predvajanja
Pritisnite gumb
.
Za ponovni zagon predvajanja ponovno
pritisnite gumb
.

37
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