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Splošne informacije
Infotainment je informacijsko-
razvedrilni sistem z najsodobnejšo
tehnologijo.
Za posodobitev sistema ali
programske opreme se obrnite na
svojega trgovca.
Radio omogoča enostavno uporabo s
shranjevanjem do 35 FM ali AM
postaj, ki jih lahko izbirate na sedmih
straneh s pomnilniškimi tipkami 1 ~ 5.
Infotainment sistem lahko predvaja
datoteke iz USB in iPod/iPhone
naprav.
Bluetooth povezava s telefonom
omogoča prostoročno brezžično
telefoniranje in predvajanje glasbe iz
mobilnega telefona.
Priključite prenosni predvajalnik
glasbe na zunanji vhod in uživajte v
kakovostnem zvoku Infotainment
sistema.

■ V poglavju "Pregled" si lahko
ogledate enostaven povzetek
funkcij Infotainment sistema in vseh
upravljalnih elementov.

■ Opis osnovnih korakov upravljanja
z Infotainment sistemom najdete v
poglavju “Upravljanje”.

Zaščita pred krajo
Infotainment sistem ima nameščeno
elektronsko zaščito proti kraji.
Infotainment sistem deluje samo v
vozilu, v katerega je tovarniško
vgrajen in ga ni mogoče uporabiti v
drugem vozilu.
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Pregled upravnih
elementov za rokovanje
Upravljalna plošča

Tip 1: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Slika + Film +
Povezava za pametni telefon

Tip 2: FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Slika +
Film + Povezava za pametni
telefon

Opomba
Ta funkcija povezave s pametnim
telefonom morda ni podprta v vseh
območjih.
1. Zaslon

Prikaz stanja in podatkov
Predvajanje/Sprejem/Meni.

2. Tipke (glasnost) ∧ VOL ∨
Pritisnite ∧ za povečanje
glasnosti.
Pritisnite ∨ za zmanjšanje
glasnosti.

3. Tipka m (vklop)
Za vključitev ali izključitev
pritisnite in držite to tipko.

4. Tipka ; (domov)
S pritiskom na ta gumb se odpre
meni za vrnitev domov

Daljinsko upravljanje na volanu

1. Tipka 7w (kliči)
◆ Če z Infotainment sistemom ni

združena nobena Bluetooth
naprava: vzpostavi se
povezava z Bluetooth napravo.

◆ Če je z Infotainment sistemom
združena Bluetooth naprava:
pritisnite tipko za sprejem klica
ali odprite možnost za
ponovitev klica.
Če vaš telefon podpira
prepoznavanje govora,
pritisnite in držite tipko, da se
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vključi prepoznavanje govora
na telefonu.

2. Tipka xn (utišaj/odloži)
S pritiskom na to tipko lahko v
poljubnem načinu predvajanja
glasbe vključite/izključite funkcijo
utišanja.
To tipko pritisnite na zavrnitev
dohodnega klica ali za
dokončanje pogovora.

3. Tipka SRC
To tipko pritisnite za spremembo
vira.
Tipka R/S (išči)
◆ Pritisk v načinu FM/AM: izbira

prejšnje ali naslednje shranjene
postaje.

◆ Pritisk v načinu MP3, USB:
predvajanje prejšnje ali
naslednje datoteke.

◆ Pritisk v načinu iPod/iPhone:
predvajanje prejšnje ali
naslednje skladbe.

◆ Pritisk v načinu Bluetooth
glasba: predvajanje prejšnje ali
naslednje glasbe.

◆ Pritisk in držanje tipke v načinu
FM/AM: hitro prehajanje skozi
postaje, dokler je tipka
pritisnjena. Ko tipko spustite,
sistem samodejno išče postaje
v območju sprejema.

◆ Pritisk in držanje tipke v načinu
MP3, USB, iPod/iPhone: hitro
iskanje naprej ali nazaj, dokler
je tipka pritisnjena. Ko tipko
spustite, se vrnete na normalno
predvajanje.

4. Tipke + (glasnost)
Za povečanje glasnosti pritisnite
tipko ＋.
Za zmanjšanje glasnosti pritisnite
tipko －.

Delovanje
Vklop/izklop sistema
■ Za vklop pritisnite in držite m na

upravljalni plošči. Predvaja se
zadnja avdio ali filmska datoteka.

■ Za izklop pritisnite in držite m na
upravljalni plošči. Na zaslonu se
prikažejo čas, datum in
temperatura.

Opomba
Temperatura je prikazana, ko je
kontaktni ključ vozila v položaju ON
(Vključeno).



Uvod 7

Samodejna vključitev/izključitev
Ko je kontaktno stikalo (ključ za vžig)
v položaju ACC ali ON, se
Infotainment sistem samodejno
vključi.
Ko je kontaktno stikalo (ključ za vžig)
v položaju OFF in odprete vrata
vozila, se Infotainment sistem
samodejno izključi.
Opomba
Če pritisnete in držite m na
upravljalni plošči, medtem ko je
kontaktni ključ v položaju OFF
(Izključeno), se Infotainment sistem
vključi. Po približno 10 minutah se
Infotainment sistem samodejno spet
izključi.

Nastavitev glasnosti
Za nastavitev glasnosti pritisnite
∧ VOL ∨ na upravljalni plošči.
Označena je trenutna glasnost zvoka.

■ Na daljinskem upravljalniku na
volanu nastavite glasnost s
pritiskanje na +.

■ Po vključitvi Infotainment sistema je
raven glasnosti enaka kot po zadnji
izbiri (če je nižja od največje
glasnosti ob vklopu).

■ Če je glasnost pri vklopu
Infotainment sistema večja od
maksimalne začetne glasnosti, jo
Infotainment sistem izravna
samodejno.

UTIŠANJE
Za vključitev in izključitev funkcije
"Utišaj" pritisnite ∧ VOL ∨ in nato p.

Samodejna nastavitev glasnosti
Ko začne delovati uravnavanje
glasnosti glede na hitrost, se glasnost
samodejno uravnava glede na hitrost
vozila, s čimer se izravnava hrup
zaradi motorja in pnevmatik.
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >

radio settings (nastavitve radia) >
auto volume (samodejna
glasnost).
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(samo za model Type 1)

(samo za model Type 2)
3. Nastavite Off/Low/Medium/High

(izključeno/nizko/srednje/visoko)
s pritiskom na < ali >.

Uporaba začetnega menija
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.

2. Pritisnite želen meni.
◆ Pritisnite audio (avdio) za izbiro

FM/AM, USB/iPod/Bluetooth
glasbe ali za glasbo prek
zunanjega vhoda (AUX).

◆ Pritisnite picture & movie (slika
in film), če želite gledati slike,
film ali video prek zunanjega
vhoda (AUX).

◆ Pritisnite phone (telefon) za
funkcije telefona (če je
povezan).

◆ Pritisnite smartphone link
(povezava za pametni telefon),
če želite aktivirati aplikacijo
prek vašega povezanega
pametnega telefona. Ta
funkcija morda ni podprta v
vseh območjih. Podporna
aplikacija je lahko odvisna od
območja.

◆ S pritiskom na nastavtve se
odpre meni za konfiguracijo
sistema.

Izbiranje funkcij

Avdio
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite audio (avdio) v

začetnem meniju.
Pritisnite Source S (Vir) na
zaslonu.
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(samo za model Type 1)

(samo za model Type 2)

◆ Pritisnite AM, če želite izbrati
AM radio.

◆ Pritisnite FM, če želite izbrati
FM radio.

◆ Pritisnite DAB, če želite izbrati
DAB radio (samo model Type
2).

◆ Pritisnite USB, če želite izbrati
USB.

◆ Pritisnite iPod, če želite izbrati
iPod/iPhone.

◆ Pritisnite AUX, če želite izbrati
zunanji vir zvoka (AUX).

◆ Pritisnite Bluetooth, če želite
predvajati Bluetooth glasbo.

Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.
Če vir predvajanja (USB/iPod/AUX/
Bluetooth) ni povezan z Infotainment
sistemom, ta funkcija ni na voljo.

Slika in film
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite Picture & movie (Slika in

film) v začetnem meniju.

3. Pritisnite Source S (Vir) na
zaslonu.

◆ Pritisnite USB (picture) (USB
slika) za ogled slik, shranjenih
na USB pomnilniku.

◆ Pritisnite USB (movie) (USB
film) za ogled filmskih datotek,
shranjenih na USB pomnilniku.

◆ Pritisnite AUX (movie) (AUX
film) za ogled filmskih datotek
na zunanji video napravi (AUX).
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Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.
Če vir predvajanja (USB (slika)/USB
(film)/AUX (film)) ni povezan z
Infotainment sistemom, ta funkcija ni
na voljo.

Bluetooth prostoročni telefon
Za prostoročno Bluetooth funkcijo
povežite Bluetooth telefon na
Infotainment sistem.
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite phone (telefon) v

začetnem meniju.

Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.
Če vaš Bluetooth telefon ni povezan
z Infotainment sistemom, ta funkcija
ni na voljo. Za podrobnosti glejte
"Združevanje in povezovanje
Bluetooth naprav" 3 46.

Povezava za pametni telefon
Opomba
Ta funkcija morda ni podprta v vseh
območjih.

Za uporabo te funkcije namestite
aplikacijo na vaš pametni telefon in le-
tega nato povežite z Infotainment
sistemom prek USB vhoda ali z
Bluetooth povezavo.
■ iPhone: USB povezava
■ Androidni telefon: Brezžična

tehnologija Bluetooth
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite smartphone link

(povezava s pametnim telefonom)
v začetnem meniju.

Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.

Nastavitve
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v

začetnem meniju.
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Osebne nastavitve
Osnovno upravljanje menija
nastavitev
Infotainment sistem omogoča lastne
nastavitve za enostavno upravljanje.
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).

3. Izberite želeno vrednost
nastavitve.

Opomba
Meniji z nastavitvami in funkcije so
lahko različni odvisno od opreme
vašega vozila.

Nastavitve časa in datuma
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >

time & date settings (nastavitve
časa in datuma).

◆ Nastavitev oblike zapisa časa:
Izberite 12-urni ali 24-urni
prikaz časa.

◆ Nastavi oblike zapisa datuma:
Nastavite format prikaza
datuma:
- [LLLL/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/LLLL]: 31/01/2012
- [MM/DD/LLLL]: 01/31/2012
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◆ set time & date (nastavitev časa
in datuma): Ročno nastavite
trenutno uro, minute in leto/
mesec/datum s pritiskanjem na
∧ in ∨. Nastavitve potrdite z OK.

◆ automatic clock sync
(samodejna sinhronizacija ure):
Pritisnite On (Vključeno) za
prikaz ure z RDS Time & Date
(RDS čas in datum) in GPS
Time & Date (GPS čas in
datum). Pritisnite On
(Izključeno) za prikaz ure z GPS
Time & Date (GPS čas in
datum).

Opomba
Za prikaz nastavljenega časa
morate le-tega najprej nastaviti.

Nastavitve radia
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >

radio settings (nastavitve radia).

◆ auto volume (samodejna
glasnost): Samodejno
uravnava glasnost glede na
hitrost vozila. Nastavi
Izključeno/Nizka/Srednja/
Visoka.

◆ radio tune bar (skala radijskega
sprejema): Za ogled skale
radijskega sprejema pri izbiri
postaj izberite On (Vključeno)
ali Off (Izključeno).

◆ RDS option (RDS možnosti):
Premik v meni RDS možnosti.
- RDS: Nastavite RDS na
Vključeno ali Izključeno.

- Regionalno: Nastavite
možnost (REG) na Vključeno ali
Izključeno.
- radio text (besedilo radia): Za
ogled oddajanega radioteksta
izberite On (Vključeno) ali Off
(Izključeno).
- PSN scroll freeze (zaustavitev
tekočega PSN): Izberite
Vključeno ali Izključeno.
- TP volume (glasnost
prometnih obvestil): Izberite
vrednost med -12 dB in 12 dB.
TA: izberite Vključeno ali
Izključeno.

◆ DAB option (DAB možnosti):
Premik v meni DAB možnosti
(samo model Type 2).
- DAB category settings
(nastavitve DAB kategorij):
Izberite želeno kategorijo.
Nastavitev Vse/pop/glasba/
klasika.
- service linking DAB (preklop
DAB storitev): Izberite On
(Vključeno) ali Off (Izključeno).
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- dynamic range ctrl (nadzor
dinamičnega območja): Izberite
Vključeno ali Izključeno.
- frequency band (frekvenčno
območje): Izberite Band III only/
Both/L-Band only. (Samo
območje III/Obe/Samo območje
L)
- radio text (besedilo radia): Za
ogled oddajanega radioteksta
izberite On (Vključeno) ali Off
(Izključeno).
- Slide Show (Diaprojekcija):
Izberite Vključeno ali
Izključeno.

◆ radio factory settings
(tovarniške nastavitve radia):
Povrnite začetne vrednosti
nastavitev na tovarniške
nastavitve.

Nastavitve povezave
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >

connection settings (nastavitve
povezave).

◆ bluetooth settings (bluetooth
nastavitve): Premik v meni
bluetooth settings (bluetooth
nastavitve).
- pair device (združevanje
naprav): Izberite želeno
napravo in jo povežite/
odstranite ali izbrišite.
- change PIN code (sprememba
PIN): Ročno spremenite/
nastavite PIN kodo.
- discoverable (vidno): Za
Bluetooth povezavo z Bluetooth
telefonom izberite On
(Vključeno) ali Off (Izključeno).

- device info (informacije
naprave): Ogled informacij o
napravi.

◆ change ringtone (sprememba
tonov zvonjenja): Izberite želen
ton zvonjenja.

◆ ringtone volume (glasnost
tonov zvonjenja): Sprememba
glasnosti tonov zvonjenja.

Jezik
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >

language (jezik).
3. Izberite jezik zaslona Infotainment

sistema.
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Pomikanje skozi besedilo
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite Vključeno ali Izključeno.

◆ On (Vključeno): Če je na
zaslonu prikazano, daljše
besedilo, se med
prikazovanjem pomika.

◆ Off (Izključeno): Tekst se enkrat
prikaže s pomikanjem v
prisekani obliki.

Glasnost piska pri dotiku
zaslona
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite Vključeno ali Izključeno.

◆ On (Vključeno): ob pritisku na
zaslon se zasliši potrditveni
pisk.

◆ Off (Izključeno): Preklic funkcije
piska pri dotiku zaslona.

Maksimalna glasnost ob vklopu
Aktivna je raven glasnosti, ki jo
nastavi uporabnik kot glasnost pri
vklopu Infotainment sistema.
Pred izključitvijo kontakta deluje
funkcija Infotainment sistema le, če je
glasnost, ki jo je nastavil uporabnik,
večja od maksimalne glasnosti pri
vklopu.
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
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2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite 9 ~ 21.

Različica sistema
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite system version (različica

sistema).

5. Preverite različico sistema.

DivX(R) VOD
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite DivX(R) VOD.

O formatu DivX video: DivX® je
digitalni video format družbe DivX,
LLC, podružnice Rovi Corporation.
To je uradno DivX certificirana®
naprava, ki lahko predvaja DivX
video. Več informacij in programska
orodja za pretvorbo vaših video
datotek v DiVX format poiščite na
spletnem naslovu divx.com.
O predvajanju formata DivX video-na
zahtevo: To DivX certificirano®
napravo je treba pred predvajanjem
kupljenih filmov DivX video-na
zahtevo (VOD) registrirati. Za
pridobitev registracijske kode poiščite
razdelek DivX VOD v meniju za
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konfiguracijo vaše naprave. Več
informacij o registraciji najdete na
spletnem naslovu vod.divx.com.
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Uporaba ....................................... 17
Fiksna palična antena .................. 24
Večpasovna antena ..................... 24

Uporaba
Tip 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +

Bluetooth + Slika + Film +
Povezava za pametni telefon

Tip 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Slika + Film
+ Povezava za pametni
telefon

Opomba
Ta funkcija povezave s pametnim
telefonom morda ni podprta v vseh
območjih.

Poslušanje FM/AM/DAB radia
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite audio (avdio) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite Source S (Vir) na

zaslonu.

(samo za model Type 1)

(samo za model Type 2)
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4. Pritisnite FM, AM ali DAB na
zaslonu. Prikaže se valovno
območje FM, AM ali DAB z zadnjo
predvajano postajo.

Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.

Samodejno iskanje radijskih
postaj
■ Za samodejno iskanje

razpoložljivih postaj z dobrim
sprejemom pritiskajte t SEEK
v.

■ Za samodejno iskanje postaj z
dobrim sprejemom držite in
povlecite na levo ali desno od
radijske postaje.

Ročno iskanje radijskih postaj
Za ročno iskanje želene radijske
postaje pritiskajte k TUNE l.

Iskanje radijskih postaj s
pomnilniškimi tipkami

Shranjevanje s pomnilniškimi tipkami
1. Izberite valovno območje (FM,

AM ali DAB), na katerem želite
shraniti postajo.

2. Izberite želeno postajo.
3. Za izbiro želene strani ali

shranjenih priljubljenih pritisnite
< ali >.

4. Če želite shraniti trenutno radijsko
postajo pod izbrano stranjo
Priljubljenih, pridržite eno od
pomnilniških tipk.
◆ Med Priljubljene lahko shranite

do 7 strani radijskih postaj oz.
po pet postaj na posamezno
stran.

◆ Če želite shranjeno postajo
spremeniti, poiščite novo
postajo in držite tipko.
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Izbiranje postaj s pomnilniškimi
tipkami
1. Za dostop do želene strani

shranjenih priljubljenih postaj FAV
(priljubljene) pritiskajte < ali >.

2. Za neposredno poslušanje
radijske postaje pritisnite
pomnilniško tipko.

Samodejno shranjevanje
Postaje z najboljšim sprejemom se
samodejno shranijo kot radijske
postaje v ustreznem vrstnem redu.
1. Izberite želeno valovno območje

(FM, AM ali DAB).
2. Pritisnite AS.

3. Za dostop do želene strani
samodejno shranjenih
priljubljenih postaj AS (autostore)
pritiskajte < ali >.

4. Za neposredno poslušanje
radijske postaje pritisnite
pomnilniško tipko.

Opomba
Za posodobitev samodejnega
shranjevanja FM/AM/DAB pritisnite
in držite AS.
Če pritisnete AS na zaslonu radia
FM/AM/DAB, medtem ko ni postaje
niso shranjene, se izvrši samodejna
posodobitev FM/AM postaj.
V primeru načina DAB je v seznamu
kategorij prikazana samo izbrana
kategorija.

Ogled informacij o postaji
Pritisnite postajo na zaslonu FM/AM/
DAB radia.

Prikazane informacije vključujejo
frekvenco, PTY kodo (vrsta
programa) in radiotekst.
Opomba
Storitev PTY (Program type)
prikazuje različne vrste programov
(novice, šport, glasba itd.) v sklopu
storitev RDS (Radio Data System).

Uporaba menija radia

Osnovno upravljanje menija radia
1. Izberite želeno valovno območje

(FM, AM ali DAB).
2. Pritisnite MENU na zaslonu FM/

AM/DAB radia.
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3. Pritisnite želen meni za izbiro
ustreznega elementa ali za prikaz
podrobnega menija elementa.

4. Za vrnitev na prejšnji meni
pritisnite q.

Seznam priljubljenih (meni FM/AM/
DAB)
1. Za prikaz seznama priljubljenih v

meniju FM/meniju AM/meniju
DAB pritisnite favorite list
(seznam priljubljenih).
Prikaže se informacija favorite
list (seznam priljubljenih).

2. Za pomikanje skozi seznam
uporabite R ali S. Izberite želeno
postajo.

Seznam postaj FM/AM/DAB (meni
FM/AM/DAB)
1. Za prikaz ustreznega seznama

postaj v meniju FM/meniju AM/
meniju DAB pritisnite seznam
postaj FM/seznam postaj AM/
seznam postaj DAB.
Prikazana je informacija seznama
postaj.

2. Za pomikanje skozi seznam
uporabite R ali S. Izberite želeno
postajo.

Seznam kategorij FM/DAB (meni FM/
DAB)
1. V meniju FM/meniju DAB

pritisnite seznam kategorij FM/
seznam kategorij DAB.
Prikaže se informacija seznama
kategorij FM/seznama kategorij
DAB
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(samo za model Type 1)

(samo za model Type 2)
2. Za pomikanje skozi seznam

uporabite R ali S. Izberite želeno
postajo.

Opomba
Možnost FM category list (seznam
FM kategorij) je na voljo samo pri
storitvi RDS (Radio Data System).
V primeru načina DAB je v seznamu
kategorij prikazana samo izbrana
kategorija.

Posodobitev seznama postaj FM/AM/
DAB (meni FM/AM/DAB)
1. V meniju FM/meniju AM/meniju

DAB pritisnite posodobitev
seznama postaj FM/posodobitev
seznama AM/posodobitev
seznama DAB.

Posodobitev seznama postaj FM/
seznama postaj AM/seznama
postaj DAB se začne.

2. Če želite preklicati shranjevanje
sprememb, med posodabljanjem
seznama postaj FM/seznama
postaj AM/seznama postaj DAB
pritisnite Cancel (Prekliči).

Nastavitve tonov (meni FM/AM/
DAB)
V meniju tone settings (nastavitve
tonov) lahko izbirate različne zvočne
funkcije glede na zvočne funkcije FM/
AM/DAB radia in priključenih naprav
za predvajanje zvoka.



22 Radio

1. Če želite konfigurirati nastavitve
tonov, v meniju FM/meniju AM/
meniju DAB pritisnite tone
settings (nastavitve tonov).
Prikaže se meni tone settings
(nastavitve tonov).

◆ Način EQ (izenačevalnik
zvoka): Izberite ali izključite
prednastavitve zvoka (Ročno,
Pop, Rock, Country, Klasika,
Govor) s tipko < ali >.

◆ Za ročno nastavitev tonov
pritisnite + ali -.

◆ Bass (nizki toni): Nastavite
raven nizkih tonov med -12 in
+12.

◆ Mid (srednji toni): Nastavite
raven srednjih tonov med -12 in
+12.

◆ Treble (visoki toni): Nastavite
raven visokih tonov med -12 in
+12.

◆ Fader (glasnost spredaj-zadaj):
Nastavite izravnavo glasnosti
zvočnikov spredaj/zadaj.

◆ Balance (glasnost levo-desno):
Nastavite izravnavo glasnosti
zvočnikov levo/desno.

◆ Ponastavitev: Povrnite začetne
vrednosti nastavitev na
tovarniške nastavitve.

2. Pritisnite OK.

DAB obvestila (meni DAB)
(samo za model Type 2)
1. V meniju DAB pritisnite DAB

obvestila za prikaz seznama DAB
announcements (DAB obvestila).
Prikaže se seznam informacij.

2. Za pomikanje skozi seznam
uporabite R ali S. Izberite želeno
postajo.

3. Pritisnite OK.

Trenutni program EPG (meni
DAB)
(samo za model Type 2)
1. Za prikaz trenutnega EPG

programa v meniju DAB, pritisnite
EPG current program (trenutni
EPG program). Prikažejo se
informacije programa.
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2. Pritisnite OK.

Seznam EPG postaj (meni
DAB)
(samo za model Type 2)
1. V meniju DAB pritisnite EPG

station list za prikaz EPG station
list (seznam EPG postaj).
Prikaže se seznam informacij.

2. Za podrobne informacije pritisnite
Info.

inteligentno besedilo (meni
DAB)
(samo za model Type 2)
1. Za prikaz inteligentnega besedila

v meniju DAB pritisnite intellitext
(inteligentno besedilo).
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2. Pritisnite na želen element.

3. Za ogled podrobnih informacij
pritisnite na enega od elementov.

info (meni DAB)
(samo za model Type 2)
V meniju DAB pritisnite info za prikaz
informacij trenutne DAB storitve.

Fiksna palična antena
Za odstranitev strešne antene, jo
odvijte v obratno smer urinega
kazalca. Za montiranje strešne
antene, jo privijte v smer urinega
kazalca.

Svarilo

Pred vstopom v prostor z nizkim
stropom anteno odvijte, da se ne
poškoduje.

Pranje v avtomatski avtopralnici z
montirano strešno anteno utegne
poškodovati anteno in streho
vozila. Pred pranjem vozila v
avtomatski avtopralnici vedno
odstranite strešno anteno.

Antena naj bo dobro privita in
nastavljena čimbolj pokonci, da je
zagotovljen dober sprejem.

Večpasovna antena
Večpasovna antena je na strehi
vozila. Antena se uporablja za AM/
FM radio, DAB radio (samo model
Type 2) in globalni sistem za
pozicioniranje (GPS), če so te
funkcije v opremi vozila. Za boljši
sprejem antena ne sme biti ovirana.
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Splošne informacije
Avdio sistem
Infotainment sistem lahko predvaja
glasbene datoteke iz USB in iPod/
iPhone naprav.

Opozorila glede uporabe MP3/WMA/
OGG/WAV datotek
■ Ta izdelek lahko predvaja glasbene

datoteke s
končnicami .mp3, .wma, .ogg,
.wav (male črke)
ali .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(velike črke).

■ Ta izdelek lahko predvaja datoteke
MP3 z naslednjimi lastnostmi.
- Bitna hitrost: 8 kbps ~ 320 kbps
Frekvenca vzorčenja: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1
audio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (za MPEG-2 audio layer-3)

■ Predvajalnik lahko predvaja
datoteke z bitno hitrostjo 8kbps ~
320kbps, pri čemer datoteke z bitno
hitrostjo nad 128kbps zagotavljajo
višjo kakovost zvoka.

■ Ta sistem lahko pri MP3 datotekah
prikaže informacije ID3 značke
(različica 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ali 2.4) o
albumu, izvajalcu itd.

■ Za prikaz albuma (naslov
zgoščenke), skladbe (naslov
skladbe) in izvajalca (izvajalec
skladbe) mora biti datoteka
združljiva s formatoma ID3 značke
V1 in V2.

Opozorila glede uporabe USB in
iPod/iPhone naprav
■ Delovanje ni zagotovljeno, če je

USB pomnilniška enota, ki je
vgrajena v diskovno enoto ali CF ali
SD pomnilniška kartica povezana
prek USB adapterja. Uporabite
USB ali flash-pomnilniško enoto.

■ Izogibajte se statičnim
razelektritvam pri povezovanju ali
ločevanju USB-ja. Če v kratkem
času večkrat ponovite povezovanje
ali ločevanje, lahko pride do težav
v delovanju naprave.

■ Delovanje ni zagotovljeno, če USB
naprava nima priključka iz kovine.
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■ Povezava USB pomnilnika za
shranjevanje podatkov vrste i-Stick
je lahko pomanjkljiva zaradi
tresljajev v vozilu, zato
funkcionalnost le-teh ni
zagotovljena.

■ Pazite, da priključek USB-ja ne
pride v stik s predmeti ali deli
vašega telesa.

■ USB pomnilnik lahko sistem
prepozna le, če je formatiran v
podatkovnem formatu FAT16/32,
exFAT. NTFS in drugi podatkovni
sistemi ne bodo prepoznani.

■ Čas za prepoznavanje datotek je
lahko različen odvisno od vrste in
zmogljivosti USB pomnilniške
enote ter vrste shranjenih datotek.
To ne povzroča težav v delovanju
sistema, vendar je branje datotek
počasnejše.

■ Datoteke nekateri USB naprav ne
bodo prepoznane zaradi
nekompatibilnosti.

■ Ne odstranjujte USB pomnilniške
enote med predvajanjem njene
vsebine. To lahko povzroči okvaro
sistema ali poslabša zmogljivost
USB naprave.

■ Priključeno pomnilniško enoto USB
odstranite pri izključenem kontaktu
vžiga. Če je pri povezovanju USB
pomnilniške enote vključen kontakt
vžiga, se lahko USB pomnilniška
enota poškoduje in več ne deluje
pravilno.

■ USB pomnilniško enoto lahko na ta
sistem priključite le za predvajanje
glasbenih/video/slikovnih datotek
ali za posodobitev.

■ USB vtičnica sistema ni namenjena
za polnjenje USB naprave, saj
lahko sproščanje toplote pri uporabi
USB vtičnice povzroči težave z
delovanjem in okvaro sistema.

■ Če je logični pogon ločen od USB
pomnilniške enote, je kot USB
glasbene datoteke mogoče
predvajati samo datoteke vrhnjega
logičnega pogona. Zato morajo biti
glasbene datoteke za predvajanje
shranjene v vrhnjem pogonu

sistema. Glasbene datoteke na
nekaterih USB pomnilniških
napravah morda prav tako ne bodo
predvajane pravilno, če je aplikacija
naložena z razdelitvijo znotraj USB
naprave.

■ Glasbenih datotek, ki se navezujejo
na DRM (Digital Right
Management), ni mogoče
predvajati.

■ Ta sistem podpira USB pomnilnike,
na katerih je shranjenih največ
2500 glasbenih datotek, 2500
slikovnih datotek in 250 filmskih
datotek, ki so razvrščene v največ
2500 mapah v največ 10 stopnjah
razvrstitve. Delovanje pomnilniških
naprav, ki presegajo navedeno
mejo, ni zagotovljeno.
iPod/iPhone lahko predvaja vse
podprte datoteke. Seznami z do
2500 glasbenimi datotekami se na
zaslonu prikažejo v abecednem
vrstnem redu.

■ Infotainment sistem podpira
naslednje modele iPod/iPhone
naprav.
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- iPod 2G Nano / iPod 3G Nano /
iPod 4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS
- iPhone 4/4S

■ iPod/iPhone priključite na sistem
samo s priključnim kablom, ki
podpira izdelke iPod/iPhone.
Drugih priključnih kablov ni mogoče
uporabiti.

■ V redkih primerih lahko pride do
poškodbe iPod/iPhone naprave, če
izključite kontakt medtem, ko je le-
ta priključena na sistem. Kadar
iPod/iPhone naprave ne
uporabljate, jo odstranite iz sistema
pri izključenem kontaktu vžiga.

■ Če je iPod/iPhone priključen na
USB vhod s kablom izdelka iPod/
iPhone, predvajanje Bluetooth
glasbe ni podprto.

■ Priključite iPod/iPhone na USB
vhod s kablom izdelka iPod/iPhone
za predvajanje glasbenih datotek
izdelka iPod/iPhone. Če iPod/

iPhone priključite na AUX vhod,
predvajanje glasbenih datotek ni
možno.

■ Za predvajanje filmske datoteke
naprave iPod/iPhone, priključite
iPod/iPhone na AUX vhod z AUX
kablom za iPod/iPhone. Če iPod/
iPhone priključite na USB vhod,
filmske datoteke ne bo mogoče
predvajati.

■ Funkcije predvajanja in prikazi
iPod/iPhone predvajalnika, ki se
pojavljajo na zaslonu Infotainment
sistema, lahko odstopajo od tistih
na iPod/iPhone napravi (vrstni red
in način predvajanja ter prikazani
podatki).

■ V spodnji tabeli si lahko ogledate
elemente razvrščanja pri funkciji
iskanja, ki jih omogoča iPod/iPhone
naprava.

Predvajanje slik
Infotainment sistem lahko predvaja
slikovne datoteke z USB pomnilnika.

Opozorila glede uporabe slikovnih
datotek
■ Velikost datotek:

- JPG: med 64 in 5000 slikovnih pik
(širina) med 64 in 5000 slikovnih pik
(višina)
- BMP, PNG, GIF: med 64 in 1024
slikovnih pik (širina) med 64 in 1024
slikovnih pik (višina)
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■ Končnice datotek:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animirane
datoteke GIF niso podprte)

■ Datotek z drugačnim formatom ali
stanjem datoteke morda ne bo
mogoče predvajati.

Predvajanje filmov
Infotainment sistem lahko predvaja
filmske datoteke z USB pomnilnika.

Opozorila glede uporabe filmskih
datotek
■ Največja ločljivost: 720 x 576 (Š x

V) slikovnih točk.
■ Hitrost predvajanja: do 30 sličic na

sekundo.
■ Komercialne filmske datoteke:

.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Komercialnih filmskih datotek
zaradi formata kodeka morda ne bo
možno predvajati.

■ Komercialni format
podnapisov: .smi

■ Komercialni format kodeka: divx,
xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)

■ Komercialni avdio formati: MP3,
AC3, AAC, WMA

■ Maks. bitna hitrost:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps

■ Maks. avdio bitna hitrost:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps

■ Video datotek, ki se navezujejo na
DRM (Digital Right Management),
se ne sme predvajati.

Priključevanje zunanjih naprav
Infotainment sistem lahko predvaja
glasbo in filme z zunanjih naprav.

■ Če je zunanja naprava že
priključena, za predvajanje glasbe
s te naprave pritisnite ; > Avdio >
Vir S > AUX.

■ Vrsta AUX kabla
- 3-polni kabel: AUX kabel za avdio
signal

- 4-polni kabel: AUX kabel za video
signal (AUX kabel za iPod/ iPhone)
4-polni kabel je podprt, če se
filmska datoteka predvaja.
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Bluetooth povezava
■ Podprti profili: HFP, A2DP,

AVRCP, PBAP
■ Bluetooth glasba ne deluje pri vseh

modelih mobilnih telefonov ali
Bluetooth naprav.

■ Z mobilnega telefona ali Bluetooth
naprave poiščite tip Bluetooth
naprave za nastavitev/povezavo
možnosti kot stereo slušalk.

■ Če so stereo slušalke uspešno
povezane, se na zaslonu prikaže
ikona glasbene note n.

■ Zvok Bluetooth naprave se
predvaja prek Infotainment
sistema.

■ Bluetooth glasbo je mogoče
predvajati samo preko povezane
Bluetooth naprave. Za predvajanje
Bluetooth glasbe priključite
Bluetooth telefon na Infotainment
sistem.

Opomba
Za več informacij glejte
"Združevanje in povezovanje
Bluetooth naprav" 3 46

■ Če med predvajanjem glasbe
prekinete Bluetooth povezavo, se
predvajanje glasbe prekine.
Nekateri Bluetooth telefoni morda
ne podpirajo funkcije pretakanja
glasbe. Izmed prostoročne
Bluetooth funkcije ali funkcije
predvajanja glasbe s telefona je
istočasno mogoče uporabljati le
eno funkcijo. Če npr. preklopite na
prostoročno Bluetooth delovanje,
medtem ko predvajate glasbo s
telefona, se glasba prekine.

Predvajanj glasbe avtoradia ni
mogoče, če v mobilnem telefonu ni
shranjenih glasbenih datotek.

■ Po priključitvi stereo slušalk je
Bluetooth predvajanje glasbe
možno le, če se glasba najmanj
enkrat predvaja v načinu
glasbenega predvajalnika
mobilnega telefona ali Bluetooth
naprave. Potem ko je bil predvajan
najmanj enkrat, predvajalnik glasbe
začne samodejno predvajati po
aktiviranem načina predvajanja, in
predvajanje samodejno prekine, ko
se ta način delovanja dokonča. Če
mobilni telefon ali Bluetooth
naprava ni v čakalnem načinu,
nekatere naprave morda ne bodo
začele samodejno predvajati v
Bluetooth glasbenem načinu.

■ Med predvajanjem Bluetooth
glasbe ne menjajte skladb prehitro.

■ Prenos podatkov iz mobilnega
telefona v Infotainment sistem traja
nekaj časa. Infotainment sistem
predvaja zvok, ki se prenaša iz
mobilnega telefona ali Bluetooth
naprave.
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■ Če mobilni telefon ali Bluetooth
naprava ni nastavljena v čakalni
način, nekatere naprave v
Bluetooth glasbenem načinu
morda ne bodo začele predvajati
samodejno.

■ Infotainment sistem posreduje
ukaz za predvajanje iz mobilna
telefona v način predvajanja
Bluetooth glasbe. Če se to zgodi v
drugem načinu, naprava posreduje
ukaz za ustavitev. Odvisno od
možnosti mobilnega telefona lahko
traja nekaj časa, preden se ukaz za
predvajanje/ustavitev izvrši.

■ Če Bluetooth predvajanje glasbe
ne deluje, preverite, ali je mobilni
telefon v čakalnem načinu.

■ Med Bluetooth predvajanjem
glasbe lahko občasno pride do
prekinjanja zvoka.

Povezava za pametni telefon

Aplikacijska podpora za pametni
telefon
iPod/iPhone
Če želite uporabiti aplikacijo iPod/
iPhone, priključite iPod/iPhone na
USB vhod.
Androidni telefon
Če želite uporabiti aplikacijo na
androidnem telefonu, povežite
androidni telefon in Infotainment
sistem z Bluetooth brezžično
telefonijo.
Spletne strani s podrobnimi
informacijami
Avstrija / nemščina:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenija / armenščina:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenija / ruščina:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbajdžan / azerbajdžanščina:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbajdžan / ruščina:
www.ru.chevrolet.az/MyLink

Belorusija / ruščina:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgija / flamščina:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgija / francoščina:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosna in Hercegovina / hrvaščina:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bolgarija / bolgarščina:
www.chevrolet.bg/MyLink
Hrvaška / hrvaščina:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Ciper / grščina/angleščina:
www.chevrolet.com.cy
Češka republika / češčina:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danska / danščina:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estonija / letonščina:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finska / finščina:
www.chevrolet.fi/MyLink
Francija / francoščina
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www.chevrolet.fr/MyLink
Gruzija / gruzinščina
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gruzija / ruščina:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Nemčija / nemščina:
www.chevrolet.de/MyLink
Grčija / grščina:
www.chevrolet.gr/MyLink
Madžarska / madžarščina:
www.chevrolet.hu/MyLink
Islandija / angleščina:
www.benny.is
Irska / angleščina:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italija / italijanščina:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazahstan / kazahstanščina:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazahstan / ruščina:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Latvija / latvijščina:
www.chevrolet.lv/MyLink

Litva / litvanščina:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luksemburg / francoščina:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonija / makedonščina:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / grščina/angleščina:
www.chevrolet.com.mt
Moldova / romunščina
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova / romunščina
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Nizozemska / nizozemščina:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norveška / norveščina:
www.chevrolet.no/MyLink
Poljska / poljščina:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugalska / portugalščina:
www.chevrolet.pt/MyLink
Romunija / romunščina:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusija / ruščina:

www.chevrolet.ru/MyLink
Srbija / srbščina:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovaška / slovaščina:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenija / slovenščina:
www.chevrolet.si/MyLink
Španija / španščina:
www.chevrolet.es/MyLink
Švedska / švedščina:
www.chevrolet.se/MyLink
Švica / nemščina:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Švica / francoščina:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Švica / italijanščina:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turčija / turščina:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Združeno kraljestvo / angleščina:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
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Sporočila napak naprav iPod/iPhone
in pomoč
Če Infotainment sistem ne more
uspešno aktivirati aplikacije na vaši
iPod/iPhone napravi, povezani prek
USB vhoda, se prikaže naslednje
sporočilo napake.

■ Your iPhone is locked. (vaš iPhone
je zaklenjen)=> Odklenite vaš
iPhone.

■ You have another active
application open. (odprta je druga
aktivna aplikacija) => Zaprite drugo
aktivno aplikacijo.

■ You haven't installed the
application on your iPhone.
(Aplikacije niste namestili na vaš
iPhone)=> Namestite aplikacijo na
vaš iPhone.

Če je različica operacijskega sistema
(iOS) vaše iPhone naprave nižja od
4.0, se prikaže naslednje sporočilo
napake.

Aktivirajte aplikacijo na vaši iPhone
napravi in izberite želen meni za
aplikacijo na Infotainment sistemu.
Če Infotainment sistem ne more
uspešno aktivirati aplikacije na vašem
pametnem telefonu, priključenem na
USB vhod, se prikaže naslednje
sporočilo napake.

■ Ponastavite vse nastavitve, ki se
nanašajo na telefon, nato pa
izberite meni želene aplikacije na
Infotainment sistemu.
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■ Ponovno vzpostavite Bluetooth
povezavo vašega pametnega
telefona z Infotainment sistemom in
izberite meni želene aplikacije na
Infotainment sistemu.

■ Ko ustavite aplikacijo na pametnem
telefonu, običajno traja nekaj časa,
preden se spet vzpostavi normalno
delovanje. Poskusite aktivirati
aplikacijo po približno 10 ~ 20
sekundah.

Če je iPhone povezan z Infotainment
sistemom prek USB vhoda,
Infotainment sistem pa je že povezan
z drugo Bluetooth napravo, lahko
med obema aplikacijama (iPhone in
Bluetooth telefon) preklapljate s
seznamom pametnega telefona, ki je
prikazan na zaslonu.

Za aktiviranje aplikacije prek želene
naprave pritisnite iPhone ali
Bluetooth telefon.

Prikaz/umik ikon aplikacije v meniju
za povezavo pametnega telefona
1. Pritisnite ; > smartphone link

(povezava pametnega telefona).
Prikaže se meni za povezavo
pametnega telefona.

2. Pritisnite settings (nastavitve).
Prikaže se meni za nastavitev
aplikacije.
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3. Pritisnite ikono želene aplikacije,
če želite skriti ikono, ki je
prikazana v meniju za povezavo
pametnega telefona. Pritisnite
ikono želene aplikacije, če želite
narediti vidno ikono, ki je skrita v
meniju za povezavo pametnega
telefona.

4. Pritisnite OK.
Če je aktivirana aplikacija v meniju za
povezavo pametnega telefona, je
aktivna oznaka g v zgornjem delu
začetnega menija ali zaslona
predvajanja.

Predvajanje zvoka
USB predvajalnik

Predvajanje glasbenih datotek prek
USB pomnilnika
Priključite USB pomnilnik z
glasbenimi datotekami na USB vhod.
■ Predvajanje se začne samodejno,

takoj ko Infotainment sistem
prebere podatke na USB
pomnilniku.

■ Če datoteke na priključenem USB
pomnilniku niso berljive, se prikaže
sporočilo o napaki in Infotainment
sistem samodejno preklopi na
zadnji uporabljeni vir predvajanja
zvoka.

Opomba
Če je USB pomnilnik že priključen,
za predvajanje glasbenih datotek
pritisnite ; > audio (avdio) > Source
S (Vir) > USB .

Dokončanje predvajanja USB
glasbenih datotek
1. Pritisnite Source S (Vir).
2. Izberite drugo funkcijo s pritiskom

na AM, FM, AUX ali Bluetooth.
Opomba
Če želite odstraniti USB pomnilnik,
najprej izberite drugo funkcijo, nato
pa USB pomnilnik odstranite.

Prekinitev
Pritisnite = med predvajanjem.
Pritisnite l za vrnitev na predvajanje.

Predvajanje naslednje datoteke
Pritisnite v za predvajanje
naslednje datoteke.

Predvajanje prejšnje datoteke
Za predvajanje prejšnje datoteke
pritisnite t v 5 sekundah
predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne datoteke
Pritisnite t po 5 sekundah
predvajanja.



Zunanje naprave 35

Iskanje naprej ali nazaj
Za hitro predvajanje nazaj ali naprej
pridržite t ali v med predvajanjem.
Za predvajanje z normalno hitrostjo
spustite tipko.

Ponovno predvajanje datoteke
Pritisnite r med predvajanjem.
■ 1: ponovi se predvajanje trenutne

datoteke.
■ ALL (Vse): ponovi se predvajanje

vseh datotek.
■ OFF (Izključeno): vrnitev na

normalno predvajanje.

Naključno predvajanje datotek
Pritisnite s med predvajanjem.
■ On (Vključeno): vse datoteke se

predvajajo naključno.
■ OFF (Izključeno): vrnitev na

normalno predvajanje.

Ogled informacij o predvajani
datoteki
Za ogled informacij o predvajani
datoteki pritisnite na naslov med
predvajanjem.

■ Prikazane informacije vsebujejo
naslov, ime datoteke, ime mape in
album izvajalca, ki so shranjeni
skupaj s skladbo.

■ V Infotainment sistemu ni mogoče
spremeniti ali popraviti neustreznih
informacij.

■ Informacije o skladbah, ki so
izražene s posebnimi znaki ali v
nepodprtih jezikih, se lahko
prikažejo kot d.

Uporaba menija USB glasba
1. Pritisnite MENU med

predvajanjem. Število ustreznih
skladb se prikaže z razvrstitvijo:
skladbe / mape / izvajalci / albumi /
zvrsti.

2. Pritisnite želen način delovanja.

Tonske nastavitve
1. Pritisnite MENU med

predvajanjem.
2. Za pomikanje skozi seznam

uporabite R in S.
Pritisnite tone settings (nastavitve
tonov).
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3. Za podrobnosti glejte "Nastavitve
tonov (meni FM/AM/DAB)" 3 17.

iPod/iPhone predvajalnik
Omejeno na modele, ki podpirajo
povezavo iPod/iPhone.

Predvajanje glasbenih datotek z
iPod/iPhone naprave
Priključite iPod/iPhone z glasbenimi
datotekami na USB vhod.
■ Ko Infotainment sistem prebere

podatke na iPod/iPhone napravi,
predvaja datoteko od točke, kjer je
bilo predvajanje nazadnje
ustavljeno.

■ Če datoteke na priključeni iPod/
iPhone napravi niso berljive, se
prikaže sporočilo o napaki in
Infotainment sistem samodejno
preklopi na zadnji uporabljeni vir
predvajanja zvoka.

Opomba
Če je iPod/iPhone naprava že
povezana, za predvajanje datotek s
te naprave pritisnite ; > audio >
(avdio) Source S (vir) > iPod.

Dokončanje predvajanja z iPod/
iPhone naprave
1. Pritisnite Source S (Vir).
2. Izberite drugo funkcijo s pritiskom

AM, FM, AUX ali Bluetooth.
Opomba
Če želite odstraniti iPod/iPhone
napravo, najprej izberite drugo
funkcijo, nato pa iPod/iPhone
napravo odstranite.

Prekinitev
Pritisnite = med predvajanjem.
Pritisnite l za vrnitev na predvajanje.

Predvajanje naslednje skladbe
Pritisnite v za predvajanje
naslednje skladbe.

Predvajanje prejšnje skladbe
Za predvajanje prejšnje skladbe
pritisnite t v 2 sekundah
predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe
Pritisnite t po 2 sekundah
predvajanja.
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Iskanje naprej ali nazaj
Za hitro predvajanje nazaj ali naprej
pridržite t ali v med predvajanjem.
Za predvajanje z normalno hitrostjo
spustite tipko.

Ponovno predvajanje datoteke
Pritisnite r med predvajanjem.
■ 1: ponovi se predvajanje trenutne

datoteke.
■ ALL (Vse): ponovi se predvajanje

vseh datotek.
■ OFF (Izključeno): vrnitev na

normalno predvajanje.

Naključno predvajanje datotek
Pritisnite s med predvajanjem.
■ On (Vključeno): vse datoteke se

predvajajo naključno.
■ OFF (Izključeno): vrnitev na

normalno predvajanje.

Ogled informacij o predvajani skladbi
Za ogled informacij o predvajani
skladbi pritisnite na naslov med
predvajanjem skladbe.

■ Prikazane informacije vsebujejo
naslov in album izvajalca, ki so
shranjene skupaj s skladbo.

■ V Infotainment sistemu ni mogoče
spremeniti ali popraviti neustreznih
informacij.

■ Informacije o skladbah, ki so
izražene s posebnimi znaki ali v
nepodprtih jezikih, se lahko
prikažejo kot d.

Uporaba iPod menija
1. Pritisnite MENU med

predvajanjem. Prikaže se število
ustreznih skladb po seznamih

predvajanja/izvajalcih/albumih/
skladbah/zvrsteh/avtorjih/avdio-
knjigah.

2. Pritisnite želen način delovanja.

Tonske nastavitve
1. Pritisnite MENU med

predvajanjem.
2. Za pomikanje skozi seznam

uporabite R in S.
Pritisnite tone settings (nastavitve
tonov).
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3. Za podrobnosti glejte "Nastavitve
tonov (meni FM/AM/DAB)" 3 17.

Zunanja naprava

Predvajanje glasbenega vira z
zunanje naprave
Priključite zunanjo napravo s
glasbeno datoteko na AUX vhod.
Predvajanje se začne samodejno,
takoj ko Infotainment sistem prebere
podatke na zunanji napravi.

Tonske nastavitve
1. Pritisnite tone settings (nastavitve

tonov) med predvajanjem glasbe
z zunanje naprave.

2. Za podrobnosti glejte "Nastavitve
tonov (meni FM/AM/DAB)" 3 17.

Bluetooth

Predvajanje Bluetooth glasbe
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite audio (avdio) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite Source S (Vir) na

zaslonu.
4. Pritisnite Bluetooth, če želite

izbrati način predvajanja
Bluetooth glasba.
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Opomba
Če Bluetooth naprava ni povezana,
te funkcije ni mogoče izbrati.

Prekinitev
Pritisnite 6= med predvajanjem.
Pritisnite 6= znova za vrnitev na
predvajanje.

Predvajanje naslednje skladbe
Pritisnite v za predvajanje
naslednje skladbe.

Predvajanje prejšnje skladbe
Za predvajanje prejšnje skladbe
pritisnite t v 2 sekundah
predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe
Pritisnite t po 2 sekundah
predvajanja.

Iskanje
Za hitro predvajanje nazaj ali naprej
pridržite t ali v.

Ponavljajoče predvajanje glasbe
Pritisnite r med predvajanjem.
■ 1: ponovi se predvajanje trenutne

glasbe.
■ ALL (Vse): ponovi se predvajanje

vse glasbe.
■ OFF (Izključeno): vrnitev na

normalno predvajanje.
Opomba
Ta funkcija je odvisna od mobilnega
telefona in morda ne bo podprta.

Naključno predvajanje glasbe
Pritisnite s med predvajanjem.
■ On (Vključeno): naključno se

predvaja vsa glasba.
■ OFF (Izključeno): vrnitev na

normalno predvajanje.

Opomba
Ta funkcija je odvisna od mobilnega
telefona in morda ne bo podprta.

Tonske nastavitve
1. Pritisnite k med predvajanjem.

2. Za podrobnosti glejte "Nastavitve
tonov (meni FM/AM/DAB)" 3 17.

Prikazovanje slik
Ogled slike
1. Priključite USB pomnilnik s

slikovnimi datotekami na USB
vhod.
Slika se odpre.
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2. Pritisnite na zaslon za
celozaslonski prikaz. Za vrnitev
na prejšnji prikaz ponovno
pritisnite na zaslon.

Opomba
Če je USB pomnilnik že priključen,
za ogled slikovnih datotek
pritisnite ; > picture & movie (slika
in film) > Source S (Vir) > USB
(picture) (USB slika).

Zaradi vaše varnosti so nekatere
funkcije med vožnjo onemogočene.

Ogled diaprojekcije
Medtem, ko je prikazana slika,
pritisnite t.
■ Začne se diaprojekcija.
■ Za ustavitev tekoče diaprojekcije

pritisnite na zaslon.

Ogled prejšnje ali naslednje
slike
Medtem, ko je prikazana slika,
pritisnite d ali c za ogled prejšnje ali
naslednje slike.

Zasuk slike
Medtem, ko je prikazana slika,
pritisnite u ali v za zasuk slike v
smeri urnega kazalca ali v nasprotni
smeri urnega kazalca.

Povečanje slike
Medtem, ko je prikazana slika,
pritisnite w za povečanje slike.

Uporaba menija USB slike
1. Medtem, ko je prikazana slika,

pritisnite MENU. Prikaže se Meni
USB slika.
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2. Pritisnite želen meni.
◆ picture file list (seznam

slikovnih datotek): Prikaže se
seznam vseh slikovnih datotek.

◆ sort by title (razvrsti po
naslovih): Slike se prikažejo
razvrščene po naslovih.

◆ sort by date (razvrsti po
datumu): Slike se prikažejo
razvrščene po datumu.

◆ slide show time (čas
prikazovanja pri diaprojekciji):
Izberite interval med
posameznimi slikami.

◆ clock/temp display (prikaz ure/
temperature): Za prikaz ure in
temperature v celozaslonskem
pogledu izberite Vključeno ali
Izključeno.

◆ display setting (nastavitev
zaslona): Nastavitev svetlosti in
kontrasta.

3. Po nastavitvi pritisnite q.

Predvajanje filmov
Predvajanje filmske datoteke
1. Priključite USB pomnilnik s

filmskimi datotekami na USB
vhod.
Film se predvaja.

2. Pritisnite na zaslon za umik/prikaz
nadzorne vrstice. Za vrnitev nazaj
ponovno pritisnite na zaslon.

Opomba
Če je USB pomnilnik že priključen,
za predvajanje filmske datoteke
pritisnite ; > picture & movie (slika
in film) > Source S (Vir) > USB
(movie) (USB film).

Predvajanje filma med vožnjo ni na
voljo. (Na osnovi prometnih predpisov
je to mogoče v parkiranem vozilu.)
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Prekinitev
Pritisnite / med predvajanjem.
Pritisnite c za vrnitev na predvajanje.

Predvajanje naslednjega filma
Pritisnite c za predvajanje
naslednjega filma.

Predvajanje prejšnjega filma
Za predvajanje prejšnjega filma
pritisnite d v 5 sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutnega
filma
Pritisnite d po 5 sekundah
predvajanja.

Iskanje naprej ali nazaj
Za hitro predvajanje nazaj ali naprej
pridržite d ali c med predvajanjem.
Za predvajanje z normalno hitrostjo
spustite tipko.

Ogled v celozaslonskem načinu
Med predvajanjem filma pritisnite x
za celozaslonski pogled.
Za vrnitev nazaj ponovno pritisnite x.

Uporaba menija USB film
1. Med predvajanjem filma pritisnite

MENU. Prikaže se meni USB film.

2. Pritisnite želen meni.
◆ movie file list (seznam filmskih

datotek): Prikaže vse sezname
filmskih datotek.

◆ clock/temp display (prikaz ure/
temperature): Za prikaz ure in
temperature v celozaslonskem
pogledu izberite Vključeno ali
Izključeno.
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◆ display setting (nastavitev
zaslona): Nastavitev svetlosti in
kontrasta.

◆ tone settings (nastavitve
tonov): Nastavitev konfiguracije
zvoka. Za podrobnosti glejte
"Nastavitve tonov (meni FM/
AM/DAB)" 3 17.

3. Po nastavitvi pritisnite q.

Jezik podnapisov
Če ima film podnapise, lahko
uporabnik gleda film s podnapisi.
1. Med predvajanjem filma pritisnite

k.

2. Pritisnite < ali >.

3. Pritisnite l.
Opomba
Uporabnik lahko izbere jezike
podnapisov, ki jih podpira format
DivX.
Če obstaja več jezikov podnapisov,
lahko uporabnik izbere jezik ter
podnapise vključi ali izključi.
Opomba
Komercialni format podnapisov: .smi
Ime datoteke s podnapisi (.smi)
mora biti enako kot ime filmske
datoteke.

Jezik zvoka
Če je film posnet z zvokom, lahko
uporabnik izbere jezik zvoka.
1. Med predvajanjem filma pritisnite

k.
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2. Pritisnite < ali >.

3. Pritisnite l.
Opomba
Uporabnik lahko izbere jezike
podnapisov, ki jih podpira format
DivX.
Če obstaja več jezikov podnapisov,
lahko uporabnik izbere jezik ter
podnapise vključi ali izključi.

Predvajanje filmov z zunanje
naprave
Priključite zunanjo napravo s filmsko
datoteko na AUX vhod. Predvajanje
se začne samodejno, takoj ko
Infotainment sistem prebere podatke
na zunanji napravi.

Opomba
Če je zunanja naprava že
priključena, za predvajanje filma s te
naprave pritisnite ; > picture &
movie > (slika in film) Source S (Vir)
> AUX (movie) (AUX film).

V primeru naprave iPod/iPhone, za
predvajanje filmske datoteke s te
naprave priključite iPod/iPhone na
AUX vhod z AUX kablom za iPod/
iPhone.

Predvajanje filma med vožnjo ni na
voljo. (Na osnovi prometnih predpisov
je to mogoče v parkiranem vozilu.)

Uporaba menija AUX film
1. Med predvajanjem filma AUX

pritisnite MENU. Prikaže se meni
AUX.
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2. Pritisnite želen meni.
◆ tone settings (nastavitve

tonov): Nastavitev konfiguracije
zvoka. Za podrobnosti glejte
"Nastavitve tonov (meni FM/
AM/DAB)" 3 17.

◆ clock/temp display (prikaz ure/
temperature): Za prikaz ure in
temperature v celozaslonskem
pogledu izberite Vključeno ali
Izključeno.

◆ display settings (nastavitve
zaslona): Nastavitev svetlosti in
kontrasta.

3. Po nastavitvi pritisnite q.
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Bluetooth®
Razumevanje brezžične
tehnologije Bluetooth
Tehnologija Bluetooth omogoča
brezžično povezavo dveh naprav, ki
podpirata to povezavo. Potem ko sta
napravi prvič združeni, se samodejno
povežeta med seboj, vsakič ko ju
vključite. Bluetooth omogoča
brezžični prenos podatkov med
Bluetooth telefoni, napravami PDA ali
drugimi napravami v območju dosega
z uporabo brezžične
telekomunikacijske tehnologije na
kratkih razdaljah s frekvenco 2,45
GHz. V vozilu lahko uporabnik, ki
priključi mobilni telefon s sistemom,
prostoročno opravlja telefonske klice,
prenaša podatke in predvaja avdio
pretočne datoteke.
Opomba
Na nekaterih mestih lahko obstajajo
omejitve glede uporabe brezžične
tehnologije Bluetooth.

Zaradi različnosti Bluetooth naprav
in njihove strojne programske
opreme se bo vaša naprava pri
predvajanju prek Bluetooth
povezave morda odzivala drugače.
Za podrobnosti o funkcionalnosti
telefona pri Bluetooth povezavi
glejte navodila za uporabo telefona.

Združevanje in povezovanje
Bluetooth naprav
Pred uporabo Bluetooth funkcije
vključite Bluetooth na vaši napravi.
Glejte navodila za uporabo Bluetooth
naprave.

Če naprava še ni združena z
Infotainment sistemom
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite phone (telefon) v

začetnem meniju ter potrdite z
Yes (da).
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3. Pritisnite Search Bluetooth
Device (išči Bluetooth napravo)
za iskanje Bluetooth telefonov.

4. Za združevanje naprav pritisnite
želeno napravo v seznamu
najdenih naprav.
◆ Če je podprta funkcija SSP

(Secure Simple Pairing),
pritisnite Yes (Da) na pojavnem
zaslonu vaše Bluetooth
naprave in na Infotainment
sistemu.

◆ Če funkcija SSP (Secure
Simple Pairing) ni podprta,
vnesite PIN kodo na vaši
Bluetooth napravi, kot je
prikazano na informacijskem
zaslonu.

5. Po uspešni združitvi Bluetooth
naprave in Infotainment sistema
se na zaslonu Infotainment
sistema prikaže zaslonska slika
telefona.
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Če povezovanje spodleti, se na
Infotainment sistemu prikaže
sporočilo napake.

Opomba
Potem ko je Bluetooth naprava
uspešno združena z Infotainment
sistemom, se telefonski imenik
naloži samodejno. Vendar pa
nekateri modeli mobilnih telefonov
samodejnega prenosa telefonskega
imenika ne omogočajo. V tem
prenesite telefonski imenik vašega
telefona ročno.

Opomba
Če je Bluetooth naprava že bila
povezana z Infotainment sistemom,
le-ta samodejno vzpostavi
povezavo. Če Bluetooth povezava
na Bluetooth napravi ni omogočena,
se na Infotainment sistemu prikaže
sporočilo napake.

Če je naprava že združena z
Infotainment sistemom
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings

(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (bluetooth nastavitve) >
pair device (združi napravo).

4. Na zaslonski sliki za združevanje
izberite napravo ter nadaljujte s 6.
korakom. Če želena naprava ni
prikazana, pritisnite Search
Bluetooth Device (Išči Bluetooth
napravo).

5. Za združevanje naprav pritisnite
želeno napravo v seznamu
najdenih naprav.
◆ Če je podprta funkcija SSP

(Secure Simple Pairing),
pritisnite Yes (Da) na pojavnem
zaslonu vaše Bluetooth
naprave in na Infotainment
sistemu.
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◆ Če funkcija SSP (Secure
Simple Pairing) ni podprta,
vnesite PIN kodo na vaši
Bluetooth napravi, kot je
prikazano na informacijskem
zaslonu.

6. Po uspešni združitvi Bluetooth
naprave in Infotainment sistema
se na zaslonski sliki za
združevanje prikaže nh.

◆ Povezani telefon je označen z
oznako y.

◆ Oznaka nh pomeni, da sta
prostoročna in funkcija glasbe
prek telefona omogočeni.

◆ Oznaka h pomeni, da je
omogočena samo prostoročna
funkcija.

◆ Oznaka n pomeni, da je
omogočena samo funkcija
Bluetooth glasbe.

Opomba
Potem ko je Bluetooth naprava
uspešno združena z Infotainment
sistemom, se telefonski imenik
naloži samodejno. Vendar pa
nekateri modeli mobilnih telefonov
samodejnega prenosa telefonskega
imenika ne omogočajo. V tem
prenesite telefonski imenik vašega
telefona ročno.
Opomba
Infotainment sistem lahko registrira
do pet Bluetooth naprav.
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Opomba
Če povezovanje spodleti, se na
Infotainment sistemu prikaže
sporočilo napake.

Preverjanje povezane Bluetooth
naprave
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings

(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (bluetooth nastavitve) >
pair device (združi napravo).

4. Združena in povezana naprava se
prikaže kot h.

Prekinitev povezave Bluetooth
naprave
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings

(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (bluetooth nastavitve) >
pair device (združi napravo).

4. Pritisnite ime naprave, katere
povezavo želite prekiniti.

5. Pritisnite OK.

Povezava Bluetooth naprave
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings

(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (bluetooth nastavitve) >
pair device (združi napravo).

4. Pritisnite ime naprave, ki jo želite
povezati.

5. Pritisnite OK.

Brisanje Bluetooth naprave
Če Bluetooth naprava ni več v rabi, jo
lahko zbrišete.
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1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v

začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings

(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (bluetooth nastavitve) >
pair device (združi napravo).

4. Pritisnite Del (Izbriši).

5. Pritisnite Yes (Da).

Prostoročni telefon
Klicanje z vnosom telefonske
številke
1. Vnesite telefonsko številko s

tipkovnico na zaslonski sliki
telefona.

2. Pritisnite y na zaslonu ali yw na
daljinskem upravljalniku na
volanu.

Opomba
Če pritisnete napačno številko,
pritisnite ⇦ za brisanje posamezne
cifre vnesene številke ali pritisnite in
držite ⇦ za brisanje celotne vnesene
številke.

Prevezava klica na mobilni
telefon (zasebni pogovor)
1. Če želite klic iz prostoročnega

načina v vozilu prevezati na
mobilni telefon, pritisnite m.

2. Če želite klic prevezati nazaj na
prostoročni način, ponovno
pritisnite m. Klic je prevezan na
prostoročni način.
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Vključitev/izključitev mikrofona
Mikrofon lahko vključite ali izključite s
pritiskom na n.

Ponovitev klica
Za prikaz seznama klicev pritisnite
yw na daljinskem upravljalniku na
volanu ali pridržite y na zaslonski sliki
telefona.
Opomba
Če je zgodovina klicev prazna,
ponovitev klica ni mogoča.

Sprejem klicev
1. Ko povezani Bluetooth mobilni

telefon zazna telefonski klic, se
trenutno predvajana skladba
prekine in telefon zvoni skupaj s
prikazom ustrezne informacije.

2. Za sprejem klica pritisnite yw na
daljinskem upravljalniku na
volanu ali Accept (Sprejmi) na
zaslonu.
Za zavrnitev klica pritisnite @n
na daljinskem upravljalniku na
volanu ali Reject (Zavrni) na
zaslonu.

Uporaba menija telefonskega
imenika
1. Pritisnite phone book (telefonski

imenik) na zaslonu telefona.
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2. Za branje seznama uporabite R in
S.

3. Izberite želen vnos telefonskega
imenika.

4. Za klicanje pritisnite številko.

Iskanje vnosov v telefonskem
imeniku.
1. Pritisnite phone book (telefonski

imenik) na zaslonu telefona.

2. Pritisnite o na zaslonu phone
book (telefonski imenik).
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3. Želeno ime vtipkajte s tipkovnico.
Za podrobnosti glejte "Iskanje
imen" 3 51.

4. Izberite želen vnos telefonskega
imenika.

5. Za klicanje pritisnite številko.
Opomba
Potem ko je Bluetooth naprava
uspešno združena z Infotainment
sistemom, se telefonski imenik
naloži samodejno. Vendar pa
nekateri modeli mobilnih telefonov
samodejnega prenosa telefonskega
imenika ne omogočajo. V tem
prenesite telefonski imenik vašega
telefona ročno.

Iskanje imen
Poiskati želite npr. ime "Alex":
1. Pritisnite abc za vnos prvega

znaka.
Na zaslonu telefonskega imenika
se prikažejo imena, ki vsebujejo
"a", "b", ali "c"

2. Pritisnite jkl za izbiro drugega
znaka.
Na zaslonu telefonskega imenika
se prikažejo imena, ki vsebujejo
znake "j", "k", ali "l".

3. Pritisnite def za izbiro tretjega
znaka.
Na zaslonu telefonskega imenika
se prikažejo imena, ki vsebujejo
znake "d", "e" ali "f".

4. Pritisnite wkyz za izbiro četrtega
znaka.
Na zaslonu telefonskega imenika
se prikažejo imena, ki vsebujejo
znake "w", "x", "y" ali "z".

5. Ko vnesete več črk imena, se
seznam možnih imen skrajša.

Klicanje iz zgodovine klicev
1. Pritisnite call history (zgodovina

klicev) na zaslonu telefona.
2. Pritisnite a, b ali c.

(Odhodni klic)
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(Neodgovorjeni klic)

(Prejeti klic)
3. Izberite želen vnos telefonskega

imenika.

Klicanje s hitrimi številkami
Pritisnite in držite hitro številko s
tipkovnico na zaslonu telefona.
Za hitre klice lahko uporabljate samo
hitre številke, ki so že shranjene v
mobilnem telefonu. Sistem podpira
tudi 2-mestne hitre številke.
Za klicanje 2-mestne hitre številke
pritisnite in držite 2. mesto hitre
številke.
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Osebne nastavitve ....................... 70

Splošne informacije
Infotainment je informacijsko-
razvedrilni sistem z najsodobnejšo
tehnologijo.
Radio omogoča enostavno uporabo s
shranjevanjem do 36 radijskih postaj
FM, AM in DAB (Digital Audio
Broadcasting), ki jih lahko izbirate na
šestih straneh s POMNILNIŠKIMI
gumbi [1~6]. DAB je na voljo samo pri
modelu vrste 1/2-A.
Vgrajeni CD predvajalnik lahko
predvaja avdio CD in MP3 (WMA)
zgoščenke, USB predvajalnik pa
datoteke, shranjene na USB ali iPod
napravi.
Bluetooth povezava s telefonom
omogoča prostoročno brezžično
telefoniranje in predvajanje glasbe iz
mobilnega telefona. Funkcija
Bluetooth povezave s telefonom je na
voljo samo pri modelu vrste 1/2-A.
Priključite prenosni predvajalnik
glasbe na zunanji vhod in uživajte v
kakovostnem zvoku Infotainment
sistema.

Digitalni zvočni procesor nudi več
prednastavitev izenačevalnika zvoka.
Sistem je mogoče enostavno
prilagoditi z intuitivnim vmesnikom,
pametnim zaslonom in
večfunkcijskim gumbom za
upravljanje z meniji.
■ V poglavju "Pregled" si lahko

ogledate enostaven povzetek
funkcij Infotainment sistema in vseh
upravljalnih elementov.

■ Opis osnovnih korakov upravljanja
z Infotainment sistemom najdete v
poglavju “Upravljanje”.

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

Zaščita pred krajo
Infotainment sistem ima nameščeno
elektronsko zaščito proti kraji.
Infotainment sistem deluje samo v
vozilu, v katerega je bil prvič vgrajen,
zato za tatove ni uporaben.
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Pregled upravnih elementov za rokovanje
Tip 1
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Tip 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Tip 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Zaslon

Prikaz stanja in podatkov
Predvajanje/Sprejem/Meni.

2. VKLOP/GLASNOST gumb z
vrtljivim gumbom
◆ S tem gumbom vključite/

izključite napajanje.
◆ Nastavite skupno glasnost z

vrtljivim gumbom.
3. PRESET [1 ~ 6 ] gumbi

◆ Pridržite katerega koli izmed
teh gumbov in dodajte trenutno
radijsko postajo na trenutno
stran Priljubljenih.

◆ Pritisnite katerega koli izmed
teh gumbov in izberite kanal za
povezavo s tem gumbom.

4. IZMET gumb
Ta gumb pritisnite za izmet
zgoščenke.

5. Reža za zgoščenko
Reža, v katero se vstavi
zgoščenko oz. se jo iz nje
odstrani.

6. FAVOURITE [FAV1-2-3] gumb
S pritiskom na ta gumb izberite
stran shranjenih priljubljenih
kanalov.

7. INFORMATION [INFO] gumb
◆ S pritiskom na ta gumb si lahko

ogledate podatke datotek pri
predvajanju v načinih CD/MP3/
USB/iPod.

◆ Ogled informacij o radijski
postaji in trenutno predvajani
pasmi med poslušanjem radia.

8. dSEEKc gumbi
◆ S pritiskanjem teh gumbov

lahko med poslušanjem radia
ali DAB samodejno poiščete
postaje z nemotenim
sprejemom. Če gumbe
pridržite, lahko oddajno
frekvenco nastavite ročno.

◆ S pritiskanjem teh gumbov med
predvajanjem v načinih CD/
MP3/USB/iPod lahko hitro

izberete prejšnjo ali naslednjo
skladbo.
Če gumb pridržite, se trenutna
skladba hitro predvaja naprej ali
nazaj.

9. CD/AUX gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
izbirate avdio funkcije CD/MP3/
AUX ali USB/iPod/Bluetooth.

10. RADIO BAND gumb
S pritiskom na ta gumb izberete
FM/AM ali DAB radio.

11. TP gumb
Med delovanjem funkcije FM RDS
lahko vključite ali izključite TP
(program s prometnimi obvestili).

12. CONFIG gumb
Pritisnite to tipko za vstop v meni
Nastavitve.

13. TONE gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
nastavite/izberete način
nastavitve zvoka.

14. MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
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◆ Ta gumb pritisnite za prikaz
menija trenutnega načina
delovanja ali izbiro vrednosti
nastavitev.

◆ Obrnite vrtljivi gumb za vstop v
meni ali nastavitev vrednosti.

15. AUX vtičnica
Na to vtičnico lahko priključite
zunanji vir zvoka.

16. P  gumb
◆ Preklic vsebine vnosa ali vrnitev

na prejšnji meni.
17. TELEFON/UTIŠAJ gumb

◆ S tem gumbom aktivirate
Bluetooth način telefona (samo
za model tip 1-A) ali vključite/
izključite funkcijo utišanja
(samo za model tipa 1-B).

◆ Pridržite gumb za vključitev ali
izključitev funkcije utišanja
(samo za model tipa 1-A).

 BACK
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Tip 2
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Tip 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Tip 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Zaslon

Prikaz stanja in podatkov
Predvajanje/Sprejem/Meni.

2. VKLOP/GLASNOST gumb z
vrtljivim gumbom
◆ S tem gumbom vključite/

izključite napajanje.
◆ Nastavite skupno glasnost z

vrtljivim gumbom.
3. PRESET [1 ~ 6 ] gumbi

◆ Pridržite katerega koli izmed
teh gumbov in dodajte trenutno
radijsko postajo na trenutno
stran Priljubljenih.

◆ Pritisnite katerega koli izmed
teh gumbov in izberite kanal za
povezavo s tem gumbom.

4. IZMET gumb
Ta gumb pritisnite za izmet
zgoščenke.

5. Reža za zgoščenko
Reža, v katero se vstavi
zgoščenko oz. se jo iz nje
odstrani.

6. FAVOURITE [FAV1-2-3] gumb
S pritiskom na ta gumb izberite
stran shranjenih priljubljenih
kanalov.

7. INFORMATION [INFO] gumb
◆ S pritiskom na ta gumb si lahko

ogledate podatke datotek pri
predvajanju v načinih CD/MP3/
USB/iPod.

◆ Ogled informacij o radijski
postaji in trenutno predvajani
pasmi med poslušanjem radia.

8. dSEEKc gumbi
◆ S pritiskanjem teh gumbov

lahko med poslušanjem radia
samodejno poiščete postaje z
nemotenim sprejemom. Če
gumbe pridržite, lahko oddajno
frekvenco nastavite ročno.

◆ S pritiskanjem teh gumbov med
predvajanjem v načinih CD/
MP3/USB/iPod lahko hitro

izberete prejšnjo ali naslednjo
skladbo.
Če gumb pridržite, se trenutna
skladba hitro predvaja naprej ali
nazaj.

9. CD/AUX gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
izbirate avdio funkcije CD/MP3/
AUX ali USB/iPod/Bluetooth.

10. RADIO BAND gumb
S pritiskom ta gumb, da izberete
FM ali AM radio.

11. TP gumb
Med delovanjem funkcije FM RDS
lahko vključite ali izključite TP
(program s prometnimi obvestili).

12. CONFIG gumb
Pritisnite to tipko za vstop v meni
Nastavitve.

13. TONE gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
nastavite/izberete način
nastavitve zvoka.

14. MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
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◆ Ta gumb pritisnite za prikaz
menija trenutnega načina
delovanja ali izbiro vrednosti
nastavitev.

◆ Obrnite vrtljivi gumb za vstop v
meni ali nastavitev vrednosti.

15. AUX vtičnica
Na to vtičnico lahko priključite
zunanji vir zvoka.

16. P  gumb
◆ Preklic vsebine vnosa ali vrnitev

na prejšnji meni.
17. TELEFON/UTIŠAJ gumb

◆ S tem gumbom aktivirate
Bluetooth način telefona (samo
za model tip 2-A) ali vključite/
izključite funkcijo utišanja
(samo za model tipa 2-B).

◆ Pridržite gumb za vključitev ali
izključitev funkcije utišanja
(samo za model tipa 2-A).

Upravna stikala na volanu

Upravno stikalo na volanu - tip 1;
možnost

1. Utišaj/Odloži gumb
S pritiskom na ta gumb lahko v
poljubnem načinu predvajanja
glasbe vključite/izključite funkcijo
utišanja. V zasedenem načinu
lahko pritisnete ta gumb za
zavrnitev klicev ali dokončanje
pogovora.

2. Kliči gumb
◆ S pritiskom na ta gumb lahko

sprejmete klic ali odprete
možnost za ponovitev klica.

◆ Pridržite gumb za dostop do
zgodovine klice ali za premik
nazaj/naprej iz prostoročnega
načina in zasebnega načina
trenutnega pogovora.

3. Vir [dSRCc] gumb/vrtljivi gumb
◆ S tem gumbom izberete način

predvajanja zvoka.
◆ Z obračanjem vrtljivega gumba

lahko spremenite shranjene
radijske postaje ali zamenjate
glasbo, ki se predvaja.

4. Glasnost [+ -] gumb
◆ Za povečanje glasnosti

pritisnite tipko +.
◆ Za zmanjšanje glasnosti

pritisnite tipko -.

 BACK
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Upravno stikalo na volanu - tip 2;
možnost

1. Utišaj/Odloži gumb
S pritiskom na ta gumb vključite ali
izključite funkcijo utišanja.

2. Ni na voljo
3. Vir [dSRCc] gumb/vrtljivi gumb

◆ S tem gumbom izberete način
predvajanja zvoka.

◆ Z obračanjem vrtljivega gumba
lahko spremenite shranjene
radijske postaje ali zamenjate
glasbo, ki se predvaja.

4. Glasnost [+ -] gumb
◆ Za povečanje glasnosti

pritisnite tipko +.
◆ Za zmanjšanje glasnosti

pritisnite tipko -.

Delovanje
Gumbi in upravljalni elementi
Infotainment sistem lahko upravljate
s funkcijskimi gumbi, večfunkcijskim
vrtljivim gumbom in menijem, ki je
označen na zaslonu.
Sistem ima naslednje upravljalne
elemente:
■ Gumbi in vrtljivi gumb Infotainment

sistema
■ Gumbi daljinskega upravljalnika na

volanu

Vklop/izklop sistema

Za vključitev sistema pritisnite gumb
VKLOP/GLASNOST.
Po vključitvi sistem predvaja zadnjo
izbrano radijsko postajo ali skladbo.
(različno pri Bluetooth avdio
predvajanju; odvisno o naprave.)
Za izključitev sistema pritisnite gumb
VKLOP/GLASNOST.
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Samodejna izključitev
Ko je stikalo za vžig (kontaktni ključ)
v položaju za izklop, se Infotainment
sistem po vključitvi z gumbom
VKLOP/GLASNOST samodejno
izključi deset minut po uporabi zadnje
funkcije.

Nastavitev glasnosti

Glasnost nastavite z vrtljivim
gumbom VKLOP/GLASNOST.

■ Na daljinskem upravljalniku na
volanu nastavite glasnost s
pritiskanjem gumba GLASNOST
[+/-].

■ Označena je trenutna glasnost
zvoka.

■ Po vključitvi Infotainment sistema je
raven glasnosti enaka kot po zadnji
izbiri (če je nižja od največje
glasnosti ob vklopu).

Samodejna nastavitev glasnosti
Ko začne delovati uravnavanje
glasnosti glede na hitrost, se glasnost
samodejno uravnava glede na hitrost
vozila, s čimer se izravnava hrup
zaradi motorja in pnevmatik. (glejte
Nastavitve → Nastavitve radia →
Samodejna glasnost).

Omejitev glasnosti pri visoki
temperaturi
Če je notranja temperatura radia zelo
visoka, Infotainment sistem omeji
nastavitev največje glasnosti.
Glasnost se po potrebi samodejno
zmanjša.

Tonske nastavitve
V meniju Nastavitve tonov lahko
izbirate različne zvočne funkcije
glede na zvočne funkcije FM/AM/
DAB radia in priključenih naprav za
predvajanje zvoka.

Pritisnite gumb TONE za ustrezen
način delovanja.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želen način nastavitve zvoka
in pritisnite gumb MENU-TUNE.
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Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeno vrednost nastavitve
zvoka in pritisnite gumb MENU-
TUNE.
Trenutno izbran element lahko
aktivirate z daljšim pritiskom gumba
MENU-TUNE v načinu konfiguracije
sprejema, vse elemente načina
konfiguracije sprejema pa z daljšim
pritiskom gumba TONE.

Tonske nastavitve
■ Bass (nizki toni): Nastavite raven

nizkih tonov med -12 in +12.
■ Srednjetonsko območje: Nastavite

raven srednjih tonov med -12 in
+12.

■ Treble (visoki toni): Nastavite raven
visokih tonov med -12 in +12.

■ Fader (glasnost spredaj-zadaj): Pri
modelih vozil s sistemom šestih
zvočnikov nastavite izravnavo
glasnosti zvočnikov spredaj/zadaj
med 15 spredaj in 15 zadaj.

■ Balance (glasnost levo-desno):
Nastavite izravnavo glasnosti
zvočnikov levo/desno med 15 levo
in 15 desno.

■ EQ (izenačevalnik zvoka): izberite
ali izključite glasbeno zvrst
(IZKLJUČENO ↔ Pop ↔ Rock ↔
Klasika ↔ Govor ↔ Country).

Izbiranje funkcij

FM/AM ali DAB radio

S pritiskom na gumb RADIO BAND
izberete FM/AM ali DAB radio.
S pritiskom na gumb MENU-TUNE
odprete meni FM, meni AM ali meni
DAB, ki vključuje možnosti izbiranja
radijskih postaj.
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Predvajanje skladb: CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth ali zunanji vir zvoka
(AUX)

Zaporedoma pritiskajte gumb CD/
AUX in izberite želeno funkcijo avdio
predvajalnika, funkcijo AUX za
zgoščenke CD/MP3 ali priključen
USB, iPod ali Bluetooth avdio
predvajalnik. (MP3/CD → USB → iPod
→ BT Avdio → AUX → CD/MP3 →....)
Z gumbom daljinskega upravljalnika
na volanu izberite želen Vir [dSRCc].

Za odpiranje menija z možnostmi pri
ustrezni funkciji ali menija ustrezne
naprave (izjema: Bluetooth avdio)
pritisnite gumb MENU-TUNE.

Bluetooth prostoročni telefon

Za izbiro Bluetooth funkcije
prostoročnega telefoniranja (samo
modeli 1/2-A) pritisnite gumb
TELEFON/UTIŠAJ.
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Po pritisku na gumb TELEFON/
UTIŠAJ se odpre Bluetooth z
možnostmi posamezne funkcije.

Osebne nastavitve
Glavni gumbi/vrtljivi gumb
Nastavitve lahko opravite z
naslednjimi upravnimi elementi.
(12) CONFIG gumb
Pritisnite to tipko za vstop v meni
Nastavitve.

(14) MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
■ Za premik v meni ali element

nastavitve obrnite vrtljivi gumb.
■ S pritiskom na gumb izberite/

odprite prikaz podrobnosti
trenutnega menija ali elementa
nastavitve.

(16) P BACK gumb
Prekličite element vnosa ali pojdite na
prejšnji zaslon/meni.

Kako uporabljati meni za
osebne nastavitve
■ Vsebina menijev za nastavitve in

funkcije je odvisna od modela
vozila.

■ Referenca: Tabela informacij za
spodaj prikazan meni Nastavitve.

[Primer] Nastavitve → Čas/datum →
Nastavi datum: 23 Jan 2012

Pritisnite tipko CONFIG za meni
Nastavitve.
Po ogledu tabele podatkov za meni
Nastavitve spodaj, obrnite gumb
MENU-TUNE za premik v želen meni
nastavitev in pritisnite gumb MENU-
TUNE.
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■ Označuje podroben seznam za
ustrezen meni nastavitev ali za
stanje delovanja.

■ Če so na voljo še drugi ustrezni
seznami podrobnosti, lahko to
dejanje ponovite.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeno vrednost nastavitve ali
stanje delovanja in pritisnite gumb
MENU-TUNE.

■ Če je ustrezen seznam podrobnosti
sestavljen iz več elementov,
ponovite to dejanje.

■ Nastavite/vnesite ustrezno
vrednost nastavitve, drugače se bo
stanje delovanja spremenilo.

Tabela informacij za Nastavitve
[Jeziki]

Izberite želen jezik.
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[Čas in datum]

Nastavitev ure: Ročno nastavite
točen čas v urah in minutah.
■ Nastavi čas: Ročno nastavite leto/

mesec/dan.
■ Nastavi format časa: Izberite 12-

urni ali 24-urni prikaz časa.
■ Nastavi format datuma: Nastavite

format prikaza datuma:
DD/MM/LLLL: 23 Jan. 2012
DD/MM/LLLL: 23 Jan. 2012
MM/DD/LLLL: Jan. 23, 2012

■ Sinhronizacija ure prek RDS:
Izberite Vključeno ali Izključeno

[Nastavitve radia]

■ Samodejna nastavitev glasnosti:
Nastavi Izključeno/Nizka/Srednja/
Visoka.

■ Maksimalna glasnost ob vklopu:
Ročno nastavite največjo glasnost
ob vklopu.

■ Priljubljene radijske postaje:
Ročno nastavite številke strani
vaših priljubljenih postaj.

■ Samodejno shranjevanje postaj:
Nastavite Samodejno shranjevanje
postaj za vsako valovno območje.

■ RDS možnosti: Nastavite RDS
možnosti.
- RDS: Vključeno/izključeno
(vključitev ali izključitev funkcije
RDS).
- Regionalno: Vključeno/izključeno
(vključitev ali izključitev funkcije
Regionalno).
- Zaustavitev tekočega besedila:
Vključeno/izključeno (vključitev ali
izključitev funkcije Zaustavitev
tekočega besedila).
- TA glasnost: Nastavite TA
glasnost.

■ DAB Nastavitve: Nastavite DAB
Nastavitve.
- Samodejni preklop skupine:
Vključeno/izključeno (vključitev ali
izključitev funkcije Samodejni
preklop skupine).
- Samodejni preklop frekvence
DAB-FM: vključeno/izključeno
(vključitev ali izključitev funkcije
Samodejni preklop frekvence DAB-
FM).
- Dinamično prilagajanje zvoka:
Vključeno/izključeno (vključitev ali
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izključitev funkcije Dinamično
prilagajanje zvoka).
- Izbira območja: Nastavite Obe,
Območje L ali Območje III.

[Bluetooth nastavitve]

Bluetooth: Odprite Bluetooth
nastavitve.
■ Aktiviranje: Izberite Vključeno ali

Izključeno.
■ Seznam naprav: Izberite želeno

napravo in jo izberite/povežite/
odstranite ali izbrišite.

■ Združi napravo: Poskusite združiti
novo Bluetooth napravo.

■ Spremeni Bluetooth kodo: Ročno
spremenite/nastavite Bluetooth
kodo.

■ Povrni tovarniške nastavitve:
Povrnite začetne vrednosti
nastavitev na tovarniške
nastavitve.
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Radio

Uporaba ....................................... 74
Sistem posredovanja podatkov
prek radijskega sprejemnika
(Radio Data System - RDS) ......... 81
Fiksna palična antena .................. 85

Uporaba
Pred uporabo FM, AM ali DAB
radia

Glavni gumbi/vrtljivi gumb
(10) RADIO BAND gumb
S pritiskom na ta gumb izberete FM,
AM ali DAB radio.
(14) MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
■ S tem vrtljivim gumbom lahko ročno

poiščete radijsko frekvenco.
■ S tem gumbom/vrtljivim

upravljalnim gumbom lahko
odprete zaslon menija iz
trenutnega načina.

(16) P BACK gumb
Prekličite element vnosa ali pojdite na
prejšnji zaslon/meni.

(8) dSEEKc gumbi
■ Ta gumb pritisnite za samodejno

iskanje radijskih ali DAB postaj, ki
so na voljo.

■ Če želite spremeniti radijsko
frekvenco, pridržite ta gumb in ga
pri želeni radijski ali DAB frekvenci
spustite.

(6) PRILJUBLJENE [FAV1-2-3] gumb
S pritiskom na ta gumb se lahko
pomikate skozi sezname shranjenih
priljubljenih radijskih ali DAB postaj.
(3) POMNILNIŠKE [1 ~ 6] tipke
■ Če želite shraniti trenutno radijsko

postajo, pridržite enega od
POMNILNIŠKIH gumbov.

■ S pritiskom na ta gumb izberete
postajo, ki je shranjena pod
POMNILNIŠKIM gumbom.

(11) TP gumb
Med delovanjem funkcije FM RDS
lahko vključite ali izključite funkcijo
TP (program s prometnimi obvestili).
(7) INFORMACIJE [INFO] gumb
Oglejte si informacije o razpoložljivih
radijskih ali DAB postajah.
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Poslušanje radijske ali DAB
postaje

Izbira radijskega ali DAB načina

Z večkratnim pritiskanjem na tipko
RADIO BAND izberite FM/AM ali
DAB območje.
Radio sprejema zadnjo izbrano
radijsko postajo.

Samodejno iskanje radijske postaje

Za samodejno iskanje razpoložljivih
radijskih postaj z dobrim sprejemom
pritiskajte gumbe dSEEKc.

Samodejno iskanje vsebine DAB
storitev

Pritiskajte tipke dSEEKc za
samodejno iskanje razpoložljive
vsebine v trenutni DAB skupini.
Za preskok na prejšnjo/naslednjo
skupino pritiskajte tipke dSEEKc.
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Iskanje radijske postaje

Za hitro menjavo frekvence pridržite
gumb dSEEKc in ga pri želeni
frekvenci spustite.

Iskanje skupine DAB postaj

Pritisnite in držite tipke dSEEKc za
samodejno iskanje razpoložljive
vsebine v trenutni DAB skupini z
dobrim sprejemom.

Preklop DAB storitev

(DAB-DAB vključen/DAB-FM
izključen)
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(DAB-DAB izključen/DAB-FM
vključen)

(DAB-DAB vključen/DAB-FM
vključen)
Če aktivirate Samodejni preklop
DAB-FM, ko je signal DAB storitev
šibek, Infotainment sistem
samodejno sprejema preusmerjeno
vsebino storitev (glejte Nastavitve →
Nastavitve radia → DAB nastavitve →
Samodejni preklop DAB-FM).

Ročno iskanje radijskih postaj

Za ročno iskanje želene radijske
frekvence obračajte vrtljivi gumb
MENU-TUNE.

Ročno iskanje DAB postaj

V načinu DAB pritisnite gumb MENU-
TUNE za prikaz DAB menija.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Ročno iskanje DAB postaj in
pritisnite tipko MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
ročno poiščite želeno oddajno
frekvenco in nato pritisnite tipko
MENU-TUNE.
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Uporaba seznama DAB postaj

Obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE
tako, da se prikaže Seznam DAB
postaj.
■ Prikaže se informacija seznama

DAB postaj.
■ Če je Seznam DAB postaj prazen,

se samodejno začne posodobitev
seznama DAB postaj.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeni seznam in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne radijske postaje.

Prikaz DAB informacij

Pritiskajte tipko INFORMACIJE
[INFO], da izberete želen način
prikaza informacij DAB postaje.
Prikaže se informacija 1. radijske
postaje na izbrani strani FAV
(Priljubljene).

Uporaba pomnilniških tipk

Shranjevanje s POMNILNIŠKIM
gumbom

Za dostop do želene strani shranjenih
priljubljenih postaj pritisnite gumb
FAVOURITE [FAV1-2-3].
Če želite shraniti trenutno radijsko ali
DAB postajo pod izbrano stranjo
Priljubljenih, pridržite enega od
POMNILNIŠKIH gumbov [1 ~ 6].
■ Med Priljubljene lahko shranite do

3 strani radijskih postaj oz. po šest
radijski ali DAB postaj na
posamezno stran.
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■ Število strani Priljubljenih lahko
nastavite v Nastavitve → Nastavitve
radia → Priljubljene radijske
postaje (največje število strani s
priljubljenimi postajami).

■ Če je POMNILNIŠKI gumb
PRESET [1 ~ 6], pod katerega
želite shraniti radijsko ali DAB
postajo, že zaseden, bo prejšnja
postaja izbrisana in nadomeščena
z novo.

Izbiranje postaj s POMNILNIŠKIMI
gumbi

Z večkratnim pritiskanjem na tipko
FAVOURITE [FAV1-2-3] izberite
želeno stran FAV (Priljubljene).
Prikaže se informacija 1. radijske
postaje na izbrani strani FAV
(Priljubljene).
Pritisnite tipko PRESET [1 ~ 6] za
neposredno izbiro shranjene radijske/
DAB postaje.

Uporaba radijskega ali DAB
menija

Pritisnite tipko MENU-TUNE za
prikaz menija radia ali DAB menija.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE se
premaknite na želen element menija
in pritisnite gumb MENU-TUNE za
izbiro ustreznega elementa ali za
prikaz pripadajočega menija s
podrobnostmi.

Meni FM/AM/DAB → Seznam
priljubljenih

Iz elementa menija FM/menija AM/
menija DAB z vrtljivim gumbom
MENU-TUNE izberite Seznam
priljubljenih in pritisnite tipko MENU-
TUNE.
Prikaže se informacija Seznama
Priljubljenih.
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Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeni Seznam priljubljenih in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
sprejem ustrezne radijske postaje.

Meni FM/AM → Posodobi seznam
FM/AM postaj

Iz menija FM/menija AM z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE izberite
Seznam FM postaj/Seznam AM
postaj in pritisnite tipko MENU-TUNE.
Prikaže se informacija Seznama FM
postaj/Seznama AM postaj.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeni seznam in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne radijske postaje.

Meni FM/DAB → Seznam kategorij
FM/DAB

Iz menija FM/menija DAB z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE izberite
Seznam kategorij FM/Seznam
kategorij DAB in pritisnite tipko
MENU-TUNE.
Prikaže se Seznam kategorij FM/
Seznam kategorij DAB.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeni seznam in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne frekvence.

Meni DAB → Obvestila DAB

Iz menija DAB se z vrtljivim gumbom
MENU-TUNE premaknite v seznam
Obvestil DAB in pritisnite tipko
MENU-TUNE.
Prikažejo se Obvestila DAB.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želene sezname in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne frekvence.
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Meni FM/AM/DAB → Posodobi
seznam postaj FM/AM/DAB

Iz menija FM/menija AM/menija
DAB, obrnite vrtljivi gumb MENU-
TUNE v Posodobi seznam FM
postaj/Posodobi seznam AM postaj/
Posodobi seznam DAB postaj, nato
pa pritisnite tipko MENU-TUNE.
■ Začne se posodabljanje Seznama

FM postaj/Seznama AM postaj/
Seznama DAB postaj.

■ Če želite preklicati shranjevanje
sprememb, med posodabljanjem
Seznama FM postaj/Seznama AM

postaj/Seznama DAB postaj
pritisnite tipko MENU-TUNE ali
tipko P BACK.

Sistem posredovanja
podatkov prek radijskega
sprejemnika (Radio Data
System - RDS)
■ Radio Data System (RDS) je

storitev FM postaj, ki bistveno
olajša iskanje želene postaje in
njen nemoten sprejem.

■ RDS postaje so na zaslonu
prikazane z nazivom programa z
oddajno frekvenco.

Prikaz RDS informacij
Za prikaz RDS informacij med
poslušanjem RDS postaje pritisnite
gumb INFORMATION [INFO].

Konfiguriranje RDS

Pritisnite tipko CONFIG za vstop v
meni Nastavitve.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Nastavitve radia in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite RDS možnosti in pritisnite
tipko MENU-TUNE.
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Vključitev in izključitev RDS
funkcije
Nastavite možnost RDS na
Vključeno ali Izključeno.
Funkcija RDS prinaša naslednje
prednosti:
■ Na zaslonu se namesto frekvence

naravnane postaje izpiše ime
njenega programa.

■ Infotainment sistem vedno naravna
najbolj sprejemljivo frekvenco
naravnane postaje v smislu AF
(Alternative Frequency).

V meniju RDS možnosti obrnite vrtljivi
gumb MENU-TUNE na RDS:
Izključeno, nato pritisnite gumb
MENU-TUNE za vklop RDS funkcije.

Vključitev in izključitev
regionalizacije
Za regionalizacijo mora biti RDS
aktiviran.
Nekatere RDS postaje oddajajo ob
določenem času regionalno različne
programe na različnih frekvencah.
Nastavite možnost Regionalno
(REG) na Vključeno ali Izključeno.
Izbrane so samo spremenljive
frekvence (AF) z istimi regionalnimi
programi.
Če je regionalizacija izključena, so
spremenljive frekvence postaj
izbrane ne glede na regionalne
programe.

V meniju RDS možnosti obrnite vrtljivi
gumb MENU-TUNE na Regionalno:
Izključeno, nato pritisnite gumb
MENU-TUNE za vklop funkcije
Regionalno.

Vključitev in izključitev
zaustavitve tekočega besedila
Za vključitev ali izključitev funkcije
Zaustavitev tekočega besedila (za
prikaz informacij programskih
storitev):
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V meniju RDS možnosti obrnite vrtljivi
gumb MENU-TUNE na Zaustavitve
tekočega besedila: Izključeno, nato
pritisnite gumb MENU-TUNE za vklop
funkcije Zaustavitev tekočega
besedila.

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

V meniju RDS možnosti z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE izberite TA
glasnost in pritisnite gumb MENU-
TUNE.
Obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE na
nastavitev TA glasnosti, nato
pritisnite gumb MENU-TUNE.

Radijska cestnoprometna
obvestila
TP = cestnoprometni program
Radijske postaje s cestnoprometnimi
obvestili so RDS postaje, ki
posredujejo obvestila o cestnem
prometu.

Vklop in izklop funkcije posredovanja
cestnoprometnih obvestil
Infotainment sistema:

Medtem, ko ni aktiven način za
telefoniranje, pritisnite tipko TP za
vključitev ali izključitev funkcije
predvajanja cestnoprometnih
obvestil.
■ Pri vključeni funkciji

cestnoprometnih obvestil se na
glavnem meniju radia pojavi [ ].
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■ Če trenutno naravnana postaja ni
TP postaja, bo radijski sprejemnik
samodejno poiskal naslednjo
postajo s cestnoprometnimi
obvestili.

■ Ko sprejemnik ujame postajo s
cestnoprometnimi obvestili, se na
glavnem meniju radia pojavi [TP].

■ Pri vključeni funkciji
cestnoprometnih obvestil se v času
oddajanja obvestil prekine
predvajanje glasbe CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth.

Blokiranje cestnoprometnih
obvestil
Blokiranje predvajanja
cestnoprometnih obvestil npr. med
predvajanjem CD/MP3 ali radijskim
sprejemom:

Medtem, ko niste v načinu telefona,
pritisnite gumb TP.
Vključite funkcijo predvajanja
cestnoprometnih obvestil in povsem
zmanjšajte glasnost Infotainment
sistema.
Trenutno posredovano
cestnoprometno obvestilo se blokira,
vendar ostane TP funkcija vključena.

Blokiranje trenutnih
cestnoprometnih obvestil
Blokiranje trenutnega prometnega
obvestila, npr. med TA radijskim
sprejemom:

Medtem, ko niste v načinu telefona,
pritisnite gumb TP.
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Fiksna palična antena

Za odstranitev strešne antene, jo
odvijte v obratno smer urinega
kazalca. Za montiranje strešne
antene, jo privijte v smer urinega
kazalca.

Svarilo

Pred vstopom v prostor z nizkim
stropom anteno odvijte, da se ne
poškoduje.

Pranje v avtomatski avtopralnici z
montirano strešno anteno utegne
poškodovati anteno in streho
vozila. Pred pranjem vozila v
avtomatski avtopralnici vedno
odstranite strešno anteno.

Antena naj bo dobro privita in
nastavljena čimbolj pokonci, da je
zagotovljen dober sprejem.
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CD predvajalnik ........................... 86
Dodatne naprave ......................... 95

CD predvajalnik
CD/MP3 predvajalnik tega sistema
lahko predvaja avdio CD in MP3
(WMA) zgoščenke.

Pred uporabo CD predvajalnika

Pomembna informacija o avdio CD in
MP3 (WMA) zgoščenkah

Svarilo

V ta CD/MP3 (WMA) predvajalnik
nikoli ne vstavljajte DVD-jev, mini-
zgoščenk s premerom 8 cm ali
zgoščenk z neobičajnimi
površinami.
Ne lepite nalepk na površino
zgoščenk. Takšne zgoščenke
lahko obtičijo v CD predvajalniku
in poškodujejo njegov pogon.
Posledica tega je lahko zelo draga
zamenjava naprave.

■ CD avdio zgoščenka z zaščito proti
piratstvu, ki ni združljiva s CD avdio
standardom, bo morda delovala
nepravilno ali pa sploh ne bodo
delovale.

■ Doma posnete CD-R in CD-RW
zgoščenke so bolj izpostavljene
neprevidnemu ravnanju kot
originalne CD zgoščenke. Z doma
posnetimi CD-R in CD-RW
zgoščenkami je treba ravnati še
posebno previdno. Prosimo,
upoštevajte naslednje.

■ Doma posnete CD-R in CD-RW
zgoščenke bodo morda delovale
nepravilno ali pa sploh ne bodo
delovale. V takšnih primerih težava
ni v predvajalniku.

■ Med menjavanjem zgoščenk ne
puščajte prstnih odtisov na površini
zgoščenke.

■ Da ne pride do poškodb ali mazanja
zgoščenk, le-te nemudoma vstavite
v ovitek po odstranitvi iz CD/MP3
predvajalnika.
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■ Umazanija in vlaga na zgoščenki
utegne med drugim zamazati tudi
lečo CD/MP3 predvajalnika in s tem
povzročiti težave.

■ Zgoščenk ne izpostavljajte visokim
temperaturam in sončnim žarkom.

Uporabljive vrste zgoščenke
■ Sistem lahko predvaja avdio CD/

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

ROM
■ Spodaj navedenih MP3 (WMA)

datotek ni mogoče predvajati.
◆ Datoteke, kodirane v standardih

MP3i (MP3 interactive) ali MP3
PRO

◆ MP3 (WMA) datoteke, kodirane v
neobstoječih standardih

◆ MP3 datoteke, ki ne ustrezajo
formatu MPEG1 Layer3

Svarila v zvezi z uporabo zgoščenk
■ Ne uporabljajte zgoščenk, ki so

opisane spodaj. Pogosta raba teh
zgoščenk v predvajalniku lahko
povzroči težave
◆ Zgoščenke z nalepko ali zaščitno

folijo
◆ Zgoščenke z nalepkami,

natisnjenimi z brizgalnim
tiskalnikom

◆ Zgoščenke, izdelane z
naknadnim zapisovanjem in
vsebujejo podatke, ki presegajo
standardno kapaciteto

◆ Zgoščenke, ki so razpokane,
spraskane ali skrivljene, ne
morejo pravilno delovati

◆ Zgoščenke premera 8 cm,
neokrogle zgoščenke
(četverokotne, peterokotne,
ovalne)

■ V režo za zgoščenke ne vstavljajte
nobenih drugih predmetov, sicer
lahko pride do težav ali okvare
sistema.

■ Pri uporabi ogrevanja v hladnem
vremenu predvajalnik zgoščenk
zaradi vlage v njegovi notranjosti
morda ne bo deloval pravilno. V
tem primeru predvajalnika ne
uporabljajte približno eno uro.

■ Tresljaji med vožnjo po slabih
cestah lahko povzročijo prekinitev
predvajanja.

■ Zgoščenke ne vstavljajte/
odstranjujte z uporabo sile. Prav
tako je med izmetom ne blokirajte z
roko.

■ Zgoščenko vstavite z navzgor
obrnjeno potiskano stranjo. Če je
zgoščenka vstavljena v napačnem
položaju, predvajanje ni možno.

■ Ne dotikajte se z roko strani
zgoščenke z digitalnim zapisom
(stran brez potiska ali poslikave).
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■ Zgoščenko po uporabi vstavite v
ovitek in jo shranite na mesto, ki ni
izpostavljeno sončnim žarkom ali
visoki temperaturi.

■ Zgoščenk ne čistite s kemičnimi
snovmi. Zgoščenko obrišite z
vlažno, mehko krpo, v smeri od
središča proti robu.

Svarila v zvezi z uporabo CD-R/RW
zgoščenk
■ Uporabljati je mogoče samo

ploščke CD-R/CD-RW, ki so
"zaključeni".

■ Zgoščenke, ki so zapečene na
osebnem računalniku, morda ne
bodo delovale skladno z
nastavitvijo in okoljem aplikacije.

■ Ploščki CD-R/CD-RW, zlasti če jih
hranite v "torticah", morda ne bodo
delovali, če so izpostavljeni
sončnim žarkom oziroma visoki
temperaturi ali pa jih za dlje časa
pustite v vozilu.

■ Naslovi in drugi podatki v obliki
besedil, ki so zapisani na CD-R/
CD-RW zgoščenkah, na tem
predvajalniku morda ne bodo
prikazani.

■ Nalaganje CD-RW zgoščenk lahko
traja dlje kot nalaganje CD ali CD-
R zgoščenk.

■ Če so glasbene datoteke
poškodovane, se njihovo
predvajanje lahko prekinja ali pa
sploh ni možno.

■ Nekaterih zgoščenk z zaščito proti
piratstvu ni mogoče predvajati.

■ MP3 (WMA) zgoščenka lahko
vsebuje največ 512 datotek v 10
nivojih map. Predvajati je mogoče
največ 999 datotek.

■ Sistem lahko prepozna le MP3
(WMA) zgoščenke, izdelane po
standardu ISO-9660, raven 1/2, ali
z datotečnim sistemom Joliet
(Datotečni sistem UDF ni podprt.).

■ MP3/WMA datoteke niso združljive
s prenosom paketnega zapisa
podatkov.

■ Zgoščenk vrste CD Extra ali Mixed-
Mode, na kateri so zapisane MP3/
WMA datoteke in zvočni zapisi
(CDDA), morda ne bo mogoče
predvajati.

■ Imena datotek/map, ki se lahko
uporabljajo odvisno od načina
shranjevanja, vključno s štirimi
znaki končnice imena datoteke
(.mp3), so naslednja.
◆ ISO 9660 Raven 1: največ 12

znakov
◆ ISO 9660 Raven 2: največ 31

znakov
◆ Joliet: Največ 64 znakov (1 bajt)
◆ Windows, dolgo ime datoteke:

Največ 28 znakov (1 bajt)

Svarila v zvezi z uporabo MP3/WMA
glasbenih datotek
■ Ta sistem lahko predvaja datoteke

MP3 (WMA) s končnico mp3, .wma
(male črke) ali .MP3 in .WMA
(velike črke).

■ Predvajati je mogoče datoteke MP3
z naslednjimi lastnostmi
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◆ Bitna hitrost: 8kbps ~ 320kbps
◆ Frekvenca vzorčenja: 48 kHz,

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

■ Predvajalnik lahko predvaja
datoteke z bitno hitrostjo 8kbps ~
320kbps, pri čemer datoteke z bitno
hitrostjo nad 128kbps zagotavljajo
visoko kakovost zvoka.

■ Ta sistem lahko pri MP3 datotekah
prikaže informacijo ID3 značke
(različica 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ali 2.4) o
albumu, izvajalcu itd.

■ Za prikaz albuma (naslov
zgoščenke), skladbe (naslov
skladbe) in izvajalca (izvajalec
skladbe) mora biti datoteka
združljiva s formatoma ID3 značke
V1 in V2.

■ Ta sistem lahko predvaja MP3
datoteke, ki uporabljajo VBR. Ko se
predvaja MP3 datoteka vrste VBR,
lahko prikazan preostali čas
odstopa od dejanskega
preostalega časa.

Vrstni red predvajanja glasbenih
datotek

Predvajanje CD/MP3

Glavni upravljalni elementi
(9) CD/AUX  gumb
Izberite CD/MP3 predvajalnik.
(14) MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
■ Z gumbom/vrtljivim stikalom se

pomaknite na seznam skladb, meni
ali element z informacijo skladbe
MP3 (WMA).

■ Po pritisku na ta gumb/vrtljivi gumb
se na zaslonu prikaže meni za
trenutni element ali izbrani način
delovanja.

(8) dSEEKc gumbi
■ S pritiskanjem teh gumbov izberete

predvajanje prejšnje ali naslednje
skladbe.

■ Pridržite gumb za hitro predvajanje
naprej ali nazaj in ga spustite, ko
želite, da se skladba začne
predvajati z običajno hitrostjo.

(4) IZMET gumb
Izmet zgoščenke.
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(7) tipka INFORMATION [INFO]
prikaže informacije o predvajani
skladbi.

Vstavljanje in predvajanje zgoščenke

Zgoščenko, ki jo želite poslušati,
vstavite z navzgor obrnjeno potiskano
stranjo v režo za vstavljanje
zgoščenk.

■ Ko predvajalnik prebere informacije
zgoščenke, začne samodejno
predvajati 1. skladbo.

■ Če je vstavljena zgoščenka
neberljiva, jo predvajalnik
samodejno izvrže in prikaže se
sporočilo o napaki. Sistem nato
preklopi na zadnjo uporabljeno
funkcijo FM radia.

Če je zgoščenka, ki jo želite poslušati,
že vstavljena, s pritiskanjem gumba
CD/AUX in izberite predvajanje CD/
MP3.
■ Če zgoščenka ni prisotna, se na

zaslonu prikaže CD ni vstavljen in
funkcija ne more biti izbrana.

■ Samodejno se predvaja zadnja
predvajana skladba.
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Izmet zgoščenke

Za izmet zgoščenke pritisnite gumb
IZMET in vzemite zgoščenko iz
predvajalnika.
■ Ko je zgoščenka zunaj, sistem

samodejno preklopi na zadnjo
aktivno funkcijo ali FM radio.

■ Če zgoščenke ne vzamete ven, jo
predvajalnik čez nekaj trenutkov
spet potegne noter.

Menjava skladbe

S pritiskanjem gumbov dSEEKc v
načinu predvajanje lahko izberete
prejšnjo ali naslednjo skladbo.
Z gumbom daljinskega upravljalnika
na volanu lahko enostavno menjate
skladbe z obračanjem upravljalnega
gumba Source (Vir) [dSRCc].

Druga možnost je, da se z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE premaknete v
seznam skladb in nato pritisnete
gumb MENU-TUNE.
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Menjava točke predvajanja

Med predvajanjem pridržite gumb
dSEEKc za hitro predvajanje
skladbe nazaj ali naprej. Za običajno
predvajanje skladbe spustite gumb.
Med hitrim predvajanjem nazaj ali
naprej se glasnost nekoliko zmanjša,
zaslon pa prikazuje čas predvajanja.

Prikaz informacij o predvajani skladbi

Za prikaz informacij o predvajani
skladbi pritisnite gumb
INFORMATION [INFO] med
predvajanjem.
Če informacije o predvajani skladbi
na avdio zgoščenki niso na voljo, se
na zaslonu prikaže sporočilo Ni
informacij.

Pri MP3 (WMA) zgoščenkah lahko pri
prikazu informacij, za ogled več
informacij obrnete vrtljiv gumb
MENU-TUNE.
■ Prikazane informacije vsebujejo

ime datoteke, ime mape in
informacijo ID3 značke, ki je
shranjena skupaj s skladbo.
Če je bila MP3 (WMA) datotekam
pred izdelavo zgoščenke dodana
nepravilna informacija ID3 značke
(npr. izvajalec, naslov skladbe), bo
ta informacija na Infotainment
sistemu prikazana takšna, kot je.
Nepravilne informacije ID3 značke
ni mogoče spremeniti ali popraviti v
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Infotainment sistemu (ID3 značko
je mogoče popraviti samo v
osebnem računalniku).

■ Informacije o skladbah, ki so
izražene s posebnimi znaki ali v
nepodprtih jezikih, se lahko
prikažejo kot ---- ali pa se sploh ne
prikažejo.

Uporaba CD menija

Sprememba načina predvajanja

V načinu predvajanje pritisnite gumb
MENU-TUNE za prikaz CD menija.

Z obračanjem guma MENU-TUNE
izberite funkcijo nalaganja ali
ponavljanja skladb in pritisnite gumb
MENU-TUNE za vključitev ali
izključitev ustreznih funkcij.

CD meni → Seznam skladb

Pri avdio CD zgoščenkah z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE iz CD menija
izberite Seznam skladb in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
poiščite želen seznam skladb in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
predvajanje izbrane skladbe.
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CD meni → Mape

Pri MP3 (WMA) zgoščenkah z
vrtljivim gumbom MENU-TUNE iz CD
menija izberite Mape in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeno mapo in pritisnite
gumb MENU-TUNE.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
poiščite želen seznam skladb in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
predvajanje izbrane skladbe v izbrani
mapi.

CD meni → Išči...

Pri MP3 (WMA) zgoščenkah se z
vrtljivim gumbom MENU-TUNE
premaknite iz CD menija v Search...
(Išči...) ter pritisnite gumb MENU-
TUNE.
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■ Potem, ko sistem prebere
informacije zgoščenke, se prikaže
prva skladba seznama predvajanja
[iP].

■ Če seznam predvajanja [iP] ne
vsebuje glasbenih datotek, se
prikaže prva pesem posameznega
izvajalca [iA].

■ Branje zgoščenke lahko traja nekaj
časa odvisno od števila glasbenih
datotek.

Ponovno pritisnite gumb MENU-
TUNE in iz prikazanega elementa
iskanja z vrtljivim gumbom MENU-
TUNE izberite želen način
predvajanja.
Število skladb se prikaže po
Seznamu predvajanja [iP]/Izvajalcu
[iA]/Albumu [iL]/Naslovu [iS]/Zvrsti
[iG].

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite podrobno razvrščen element
in pritisnite tipko MENU-TUNE.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
poiščite želeno skladbo/naslov in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
predvajanje izbrane skladbe.

Dodatne naprave
USB predvajalnik

Svarila v zvezi z uporabo USB naprav
■ Delovanje ni zagotovljeno, če je

USB pomnilniška enota, ki je
vgrajena v diskovno enoto ali CF ali
SD pomnilniška kartica povezana
prek USB adapterja. Uporabite
USB flash-pomnilniško enoto.
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■ Izogibajte se statičnim
razelektritvam pri povezovanju ali
ločevanju USB-ja. Če v kratkem
času večkrat ponovite povezovanje
ali ločevanje, lahko pride do težav
v delovanju naprave.

■ Za odstranitev USB naprave
uporabite Meni USB → Odstrani
USB z gumbom MENU-TUNE.

■ Delovanje ni zagotovljeno, če USB
naprava nima kovinskega
priključka.

■ Povezava USB naprav za
shranjevanje podatkov vrste i-Stick
je lahko pomanjkljiva zaradi
tresljajev v vozilu, zato
funkcionalnost le-teh ni
zagotovljena.

■ Pazite, da priključek USB-ja ne
pride v stik s predmeti ali deli
vašega telesa.

■ USB pomnilniška enota je lahko
prepoznana le, če je formatirana v
podatkovnem formatu FAT16/32.
Uporabljati je mogoče samo
naprave z dodeljeno velikostjo

bloka 512 bajt/sektor ali 2,048 bajt/
sektor. NTFS in drugi podatkovni
sistemi ne bodo prepoznani.

■ Čas za prepoznavanje datotek je
lahko različen odvisno od vrste in
zmogljivosti USB pomnilniške
enote ter vrste shranjenih datotek.
To ne povzroča težav v delovanju
sistema, vendar je branje datotek
počasnejše.

■ Na nekaterih USB pomnilniških
napravah so datoteke
neprepoznavne zaradi težav z
združljivostjo. Povezovanje s
čitalniki ali USB zvezdišči ni
podprto. Prosimo, da pred uporabo
preizkusite delovanje naprave v
vozilu.

■ Naprave kot npr. MP3
predvajalniki, mobilni telefoni ali
digitalne kamere, priključene prek
prenosnega diska, morda ne bodo
pravilno delovale.

■ Ne odstranjujte USB pomnilniške
enote med predvajanjem njene
vsebine. To lahko povzroči okvaro
sistema ali poslabša zmogljivost
USB naprave.

■ Priključeno pomnilniško enoto USB
odstranite pri izključenem kontaktu
vžiga. Če je pri povezovanju USB
pomnilniške enote vključen kontakt
vžiga, se lahko USB pomnilniška
enota poškoduje in več ne deluje
pravilno.

Svarilo

USB pomnilniške enote lahko na
ta sistem priključite le za
predvajanje glasbenih datotek.
USB vtičnica sistema ni
namenjena za polnjenje USB
naprav, saj lahko sproščanje
toplote pri uporabi USB vtičnice
povzroči težave z delovanjem in
okvaro sistema.

■ Če je logični pogon ločen od USB
pomnilniške enote, je kot USB
glasbene datoteke mogoče
predvajati samo datoteke vrhnjega
logičnega pogona. Zaradi tega
morajo biti glasbene datoteke za
predvajanje shranjene v vrhnjem
pogonu sistema. Glasbene
datoteke na nekaterih USB
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pomnilniških napravah morda prav
tako ne bodo predvajane pravilno,
če je aplikacija naložena z
razdelitvijo znotraj USB naprave.

■ Glasbenih datotek, ki se navezujejo
na DRM (Digital Right
Management), ni mogoče
predvajati.

■ Ta sistem lahko podpira USB
pomnilniške enote s kapaciteto do
16 GB, na katerih je shranjenih
največ 999 datotek ter 512 map, ki
so razvrščene v največ 10 stopenj.
Delovanje pomnilniških naprav, ki
presegajo navedeno mejo, ni
zagotovljeno.

Svarila v zvezi z uporabo USB
glasbenih datotek
■ Če so glasbene datoteke

poškodovane, se predvajanje le-
teh lahko prekinja ali pa sploh ni
možno.

■ Mape in glasbene datoteke se
prikažejo v zaporedju Simbol →
Številka → Jezik.

■ Pri imenih map ali datotek, ki so
zapisane v podatkovnem sistemu
Joliet, je mogoče prepoznati največ
64 znakov.

O glasbenih datotekah MP3 (WMA)
■ Predvajati je mogoče datoteke MP3

z naslednjimi lastnostmi.
◆ Bitna hitrost: 8kbps ~ 320kbps
◆ Frekvenca vzorčenja:

48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za
MPEG-1)
24kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za
MPEG-2)

■ Ta sistem predvaja datoteke MP3
(WMA) s končnico mp3, .wma
(male črke) ali .MP3 ali .WMA
(velike črke).

■ Ta sistem lahko pri datotekah MP3
prikaže informacijo ID3 značke
(različica 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) o
albumu, izvajalcu itd.

■ Imena datotek/map, ki se lahko
uporabljajo skladno s tipom
pomnilniške enote, vključno s
štirimi znaki končnice imena
datoteke (.mp3), so naslednja.
◆ ISO 9660 Raven 1: največ

◆ ISO 9660 Raven 2: največ

◆ Joliet: Največ 64 znakov (1 bajt)
◆ Windows, dolgo ime datoteke:

največ 28 znakov (1 bajt)
■ Ta sistem lahko predvaja MP3

datoteke, ki uporabljajo VBR. Ko se
predvaja MP3 datoteka vrste VBR,
lahko prikazan preostali čas
odstopa od dejanskega
preostalega časa.

Glavni gumbi/vrtljivi gumb
Za predvajanje USB glasbenih
datotek se uporabljajo naslednji
glavni upravljalni elementi:

12 znakov

31 znakov
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(9) CD/AUX gumb
Za izbiro USB načina predvajanja pri
priključeni USB napravi večkrat
pritisnite gumb.
(14) MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
■ Z vrtljivim stikalom se pomaknite na

seznam skladb, meni ali informacijo
skladbe MP3 (WMA).

■ Po pritisku na ta gumb se na
zaslonu prikaže meni, ki je na voljo
za trenutni element ali izbrani način
delovanja.

(8) dSEEKc gumbi
■ S pritiskanjem teh gumbov izberete

predvajanje prejšnje ali naslednje
skladbe.

■ Pridržite gumb za Nazaj ali Hitro
naprej in ga spustite, ko želite, da
se skladba začne normalno
predvajati.

(7) INFORMATION [INFO] gumb
Prikaže informacije o predvajani
skladbi.
(16) P BACK gumb

Preklic elementa vnosa ali vrnitev na
prejšnji meni.

Priključitev USB pomnilnika

Povlecite in odprite pokrov nad
armaturno ploščo, ki je namenjen za
priključitev USB pomnilniške enote z
glasbenimi datotekami na USB
vtičnico.

■ Predvajanje se začne samodejno,
takoj ko sistem prebere podatke na
USB pomnilniški enoti.

■ Če datoteke na priključeni USB
pomnilniški niso berljive, se prikaže
sporočilo o napaki in sistem
samodejno preklopi na zadnjo
uporabljeno funkcijo FM radia.

Če je USB pomnilniška enota za
predvajanje glasbe že priključena,
večkrat pritisnite gumb CD/AUX in
izberite USB predvajalnik.
Sistem samodejno predvaja od
zadnje predvajanje skladbe naprej.
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Za tem poteka upravljanje funkcij
USB predvajalnika podobno kot pri
zgoščenkah CD/MP3.
Dokončanje predvajanja USB
glasbenih datotek
Pritisnite gumb RADIO BAND ali CD/
AUX za izbiro drugih funkcij.
Za dokončanje predvajanja in varno
odstranitev USB pomnilniške enote
uporabite USB meni → Varna
odstranitev USB pomnilnika.

Uporaba USB menija
Funkcije Naloži skladbe/ Ponovi/
Mape/Išči... iz USB menija so
podobne kot v meniju CD/MP3
predvajalnika CD meni; dodan je
samo element Odstrani USB. Glejte
funkcije CD/MP3 predvajalnika pri CD
meniju.

Meni USB → Odstrani USB

V načinu predvajanje pritisnite tipko
MENU-TUNE, da se odpre Meni
USB. Z vrtljivim gumbom MENU-
TUNE izberite Odstrani USB, nato
pritisnite tipko MENU-TUNE za prikaz
obvestila o varni odstranitvi USB
naprave.
Odstranite USB napravo iz USB
vtičnice.
Vrnite se na zadnjo uporabljeno
funkcijo.

iPod predvajalnik
Omejeno na modele, ki podpirajo
povezavo iPod.

Glavni gumbi/vrtljivi gumb
Za predvajanje iPod glasbenih
datotek se uporabljajo naslednji
glavni upravljalni elementi:
(9) CD/AUX gumb
Za izbiro iPod načina predvajanja pri
priključeni iPod napravi večkrat
pritisnite gumb.
(14) MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
■ Z vrtljivim gumbom se pomaknite

na predvajani seznam skladb.
■ Po pritisku na ta gumb se na

zaslonu prikaže meni, ki je na voljo
za trenutni element ali izbrani način
delovanja.
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(8) dSEEKc gumbi
■ S pritiskanjem teh gumbov izberete

predvajanje prejšnje ali naslednje
skladbe.

■ Pridržite gumb za Nazaj ali Hitro
naprej in ga spustite, ko želite, da
se skladba začne normalno
predvajati.

(7) INFORMATION [INFO] gumb
Prikaže informacije o predvajani
skladbi.
(16) P BACK gumb
Preklic prejšnjega elementa ali
vrnitev v prejšnji meni.

Priključitev iPod predvajalnika

Povlecite in odprite pokrov nad
armaturno ploščo na sopotnikovi
strani, ki je namenjen za priključitev
iPod pomnilniške naprave z
glasbenimi datotekami na USB
vtičnico.
■ Sistem podpira in omogoča

priključitev naslednjih modelov
iPod naprav:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/

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

■ iPod napravo lahko priključite na
sistem samo s priključnim kablom,
ki podpira iPod naprave. Drugih
priključnih kablov ni mogoče
uporabiti.

■ V nekaterih primerih lahko pride do
poškodbe iPod naprave, če
izključite kontakt medtem, ko je le-
ta priključena na sistem.
Kadar iPod naprave ne uporabljate,
jo odstranite iz sistema pri
izključenem kontaktu vžiga.
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■ Predvajanje se začne samodejno,
takoj ko sistem prebere podatke na
USB pomnilniški napravi.

■ Če so datoteke priključene iPod
naprave neberljive, se prikaže
sporočilo o napaki in sistem
samodejno preklopi na zadnjo
uporabljeno funkcijo FM radia.

Če je iPod naprava že priključena,
večkrat pritisnite gumb CD/AUX in
izberite iPod predvajalnik.
■ Sistem samodejno predvaja od

zadnje predvajane skladbe naprej.

■ Funkcije predvajanja in prikazi iPod
predvajalnika, ki se pojavljajo na
zaslonu sistema, lahko odstopajo
od tistih na iPod napravi (vrstni red
in način predvajanja ter prikazani
podatki).

■ V spodnji tabeli si lahko ogledate
elemente razvrščanja pri funkciji
iskanja, ki jih omogoča iPod
naprava.

Za tem poteka upravljanje funkcij
iPod predvajalnika podobno kot pri
zgoščenkah CD/MP3.

Dokončanje predvajanja iPod
predvajalnika
Pritisnite gumb za konec predvajanja
RADIO BAND ali CD/AUX za izbiro
drugih funkcij.

Uporaba iPod menija
V iPod meniju so funkcije Naloži
skladbe/Ponovi/Išči... (vključno z
zvočnimi knjigami in skladatelji)
analogne meniju CD/MP3
predvajalnika CD meni; dodan je
samo element Odstrani iPod. Za
podrobnosti glejte funkcije za
predvajanje CD/MP3.
iPod meni → Odstrani iPod
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Za prikaz iPod menija pritisnite gumb
MENU-TUNE v načinu predvajanje.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite funkcijo Odstrani iPod, nato
pritisnite gumb MENU-TUNE za
prikaz obvestila o varni odstranitvi
naprave.
Odstranite iPod napravo iz USB
vtičnice.
Vrnite se na zadnjo uporabljeno
funkcijo.

Zunanji vhod (AUX)
Možnost je omejena na modele, ki
podpirajo priključitev zunanjih virov
zvoka.

Glavni gumbi/vrtljivi gumb
Naslednji glavni upravljalni elementi
vam omogočajo uživanje v
kakovostnem zvoku Infotainment
sistema prek predvajalnika zvoka, ki
ga priključite na zunanji vhod.
(9) CD/AUX gumb
Pri priključenem zunanjem viru zvoka
večkrat pritisnite gumb in izberite
zunanji vir zvoka (AUX).
(2) Vrtljivi gumb VKLOP/GLASNOST

Nastavite glasnost z vrtljivim
gumbom.

Priključitev zunanjega vira zvoka
Priključite avdio izhod zunanje avdio
naprave na AUX vhod 1 ali 2.
■ AUX 1: na Infotainment sistemu

AUX 2: na notranji strani
sovoznikovega predala

■ Ko priključite zunanji vir zvoka,
Infotainment sistem samodejno
izbere predvajanje zunanjega vira
zvoka (AUX).

Če je zunanji vir zvoka že priključen,
pritisnite gumb CD/AUX za preklop
na predvajanje zunanjega vira zvoka.
Nastavite glasnost z vrtljivim gumbom
POWER/VOLUME.
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Bluetooth® ................................. 103
Prostoročni telefon ..................... 108

Bluetooth®
Glavni gumbi/vrtljivi gumb
Predvajanje glasbenih datotek in
funkcije klicanja prek Bluetooth
naprave lahko upravljate z
naslednjimi glavnimi upravljalnimi
elementi.
(9) CD/AUX gumb
Medtem, ko je priključena Bluetooth
naprava za predvajanje glasbe, s
pritiskanjem gumba izberite način
Bluetooth avdio predvajanje.
(14) MENU-TUNE l vrtljivi upravljalni
gumb
■ Pritisnite gumb v načinu Bluetooth

telefon, da se prikaže zaslon
menija.

■ Obrnite vrtljivi gumb za vstop v
meni ali za nastavitev vrednosti.

(8) dSEEKc gumbi
■ S pritiskanjem teh gumbov v načinu

Bluetooth avdio predvajanje lahko
izberete prejšnjo ali naslednjo
skladbo.

■ Pridržite gumb Nazaj ali Hitro
naprej in ga spustite, ko želite, da
se skladba začne predvajati.

Priključitev Bluetooth naprave

Registracija Bluetooth naprave
Registrirajte Bluetooth napravo, ki jo
želite povezati z Infotainment
sistemom.
Bluetooth napravo, ki jo želite
povezati z Infotainment sistemom,
najprej konfigurirajte v meniju
Bluetooth nastavitev. S tem bodo
Bluetooth napravo lahko poiskale
druge naprave.
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Pritisnite gumb CONFIG in se z
gumbom MENU-TUNE prek vrtljivega
gumba premaknite na Nastavitve →
Bluetooth nastavitve → Bluetooth →
Seznam naprav in pritisnite gumb
MENU-TUNE.
■ Bluetooth naprave je mogoče

registrirati ne samo z gumbom
CONFIG, temveč tudi prek Menija
telefona → Bluetooth nastavitve →
Bluetooth → Dodaj napravo.

■ Če je Bluetooth naprava že
povezana z Infotainment
sistemom, se prikaže sporočilo
Bluetooth je zaseden.

■ Prikaže se pripravljenost povezave
s sporočilom in varnostno kodo.
(Začetna vrednost je 0000 in jo je
mogoče spremeniti v Nastavitve →
Bluetooth nastavitve → Bluetooth →
Sprememba Bluetooth kode.)

Infotainment sistem je mogoče najti z
iskanjem Bluetooth naprave, ki jo
želite povezati.
Vnesite varnostno kodo Infotainment
sistema prek Bluetooth naprave.
Po uspešni registraciji naprave, ki jo
želite povezati z Infotainment
sistemom, se na zaslonu prikaže
informacija Bluetooth naprave.

■ Infotainment sistem lahko registrira
do pet Bluetooth naprav.

■ Pri nekaterih Bluetooth napravah je
uporaba možna le, če je
nastavljena možnost Poveži vedno.



Telefon 105

Povezava/Brisanje/Ločevanje
Bluetooth naprav

Svarilo

Če je Bluetooth naprava že
priključena, morate najprej
odstraniti to napravo.

Bluetooth napravo, ki jo želite
povezati z Infotainment sistemom,
najprej konfigurirajte v meniju
Bluetooth nastavitev. S tem bodo
Bluetooth napravo lahko poiskale
druge naprave.

Pritisnite gumb CONFIG in se z
gumbom MENU-TUNE prek vrtljivega
gumba premaknite na Nastavitve →
Bluetooth nastavitve → Bluetooth →
Seznam naprav in pritisnite gumb
MENU-TUNE.

Z gumbom MENU-TUNE se prek
vrtljivega gumba premaknite z
registrirane Bluetooth naprave na
napravo, ki jo želite povezati in
pritisnite gumb MENU-TUNE.

Registracijo lahko opravite z gumbom
MENU-TUNE prek vrtljivega gumba,
tako da se premaknete na izbrani
element in nato na element za
brisanje in pritisnete gumb MENU-
TUNE.
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Prekinitev povezave s trenutno
Bluetooth napravo. V seznamu
naprav izberite povezano napravo,
kjer se bo prikazala možnost Prekini
povezavo in pritisnite gumb MENU-
TUNE.

Svarila v zvezi z registracijo/
povezovanjem Bluetooth naprav
■ Če Bluetooth naprave ni mogoče

povezati, izbrišite celoten seznam
Bluetooth naprav in poskusite
znova. Če brisanje celotnega
seznama naprav ni uspešno,
odstranite in ponovno namestite
baterijo.

■ Če pride do težav s povezano
Bluetooth napravo, z gumbom
MENU-TUNE prek vrtljivega
gumba opravite Nastavitve →
Bluetooth nastavitve → Obnovitev
tovarniških nastavitev.
Opravite inicializacijo naprave s
težavo, ki jo je povzročila napaka
pri povezovanju Bluetooth naprave
in Infotainment sistema.

■ Včasih je Bluetooth napravo, kljub
temu, da so priključene stereo
slušalke, mogoče povezati samo
prek prostoročnih ali Bluetooth
avdio funkcij predvajanja. V tem
primeru poskusite ponovno
povezati Infotainment sistem z
Bluetooth napravo.

■ Pri Bluetooth napravah, ki ne
podpirajo stereo slušalk, funkcije
Bluetooth avdio predvajanja ni
mogoče uporabiti.

■ Če je naprava iPhone priključena
na USB vtičnico, poslušanje glasbe
prek Bluetooth avdio funkcije ni
možno. To je posledica lastnih
specifikacij mobilnega telefona.

Bluetooth avdio

Kako predvajati Bluetooth avdio
■ Infotainment sistem se lahko

poveže samo z mobilnimi telefoni
ali Bluetooth napravami, ki
podpirajo protokol A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile), različica 1.2 ali višja.

■ Z mobilnega telefona ali Bluetooth
naprave poiščite tip Bluetooth
naprave za nastavitev/povezavo
možnosti kot stereo slušalk.
Če so stereo slušalke uspešno
povezane, se v spodnjem desnem
delu zaslona prikaže ikona
glasbene note [n].

■ Ne priključujte mobilnega telefona
na Bluetooth vtičnico. Če je le-ta
povezan med predvajanjem CD/
MP3 in Bluetooth avdio, lahko pride
do napake.
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Predvajanje Bluetooth avdio

S pritiskanjem gumba CD/AUX
izberite avdio predvajanje povezane
Bluetooth naprave.
Če Bluetooth naprava ni povezana, te
funkcije ni mogoče izbrati.
Glasbene datoteke se predvajajo z
vključitvijo mobilnega telefona ali
Bluetooth naprave.
■ Zvok Bluetooth naprave se

predvaja prek Infotainment
sistema.

■ Po priključitvi stereo slušalk je
Bluetooth avdio predvajanje možno
le, če se glasba najmanj enkrat

predvaja v načinu glasbenega
predvajalnika mobilnega telefona
ali Bluetooth naprave. Potem ko je
bil predvajan najmanj enkrat,
predvajalnik glasbe začne
samodejno predvajati po
aktiviranem načina predvajanja, in
predvajanje samodejno prekine, ko
se ta način delovanja dokonča. Če
mobilni telefon ali Bluetooth
naprava ni v čakalnem načinu,
nekatere naprave morda ne bodo
začele samodejno predvajati v
Bluetooth avdio načinu.

Za izbiro prejšnje ali naslednje
skladbe pritisnite gumb dSEEKc ali
ga pridržite za hitro predvajanje
naprej ali nazaj.
■ Ta funkcija deluje samo z Bluetooth

napravami, ki podpirajo protokol
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), različica 1.0 ali
višja. (odvisno od možnosti

Bluetooth naprave lahko nekatere
naprave prikažejo AVRCP protokol
za začetno povezavo.)

■ Zaslon Infotainment sistema ne
prikaže informacije o predvajanju in
mestu skladbe.

Svarila v zvezi s predvajanjem
Bluetooth avdio
■ Med predvajanjem Bluetooth avdio

ne menjajte skladb prehitro.
Prenos podatkov iz mobilnega
telefona v Infotainment sistem traja
nekaj časa.

■ Infotainment sistem posreduje
ukaz za predvajanje iz mobilna
telefona v način predvajanja
Bluetooth avdio. Če se to zgodi v
drugem načinu, naprava posreduje
ukaz za ustavitev.
Odvisno od možnosti mobilnega
telefona lahko traja nekaj časa,
preden se ukaz za predvajanje/
ustavitev izvrši.

■ Če mobilni telefon ali Bluetooth
naprava ni nastavljena v čakalni
način, nekatere naprave v



108 Telefon

Bluetooth avdio načinu morda ne
bodo začele predvajati samodejno.
Če Bluetooth avdio predvajanje ne
deluje, preverite, ali je mobilni
telefon v čakalnem načinu.

■ Med Bluetooth avdio predvajanjem
lahko občasno pride do prekinjanja
zvoka. Infotainment sistem
predvaja zvok, ki se prenaša iz
mobilnega telefona ali Bluetooth
naprave.

Sporočila o Bluetooth napakah in
pomoč
■ Bluetooth je izključen

Preverite, ali je Bluetooth aktivacija
nastavljena na Vključeno.
Bluetooth deluje po vključitvi
Bluetooth aktivacije.

■ Bluetooth je zaseden
Preverite, ali so vzpostavljene
povezave z Bluetooth napravami.
Pred povezavo druge naprave
najprej prekinite obstoječe
povezave in povezavo ponovno
vzpostavite.

■ Seznam naprav je poln
Preverite, ali je registriranih manj
kot 5 naprav. Registriranih je lahko
največ 5 naprav.

■ Telefonski imenik ni na voljo
To sporočilo se prikaže, če mobilni
telefon ne podpira prenosa stikov.
Če se to sporočilo pojavi po več
poskusih, naprava ne podpira
prenosa stikov.

Svarilo

Sporočilo se prikaže, če je prenos
stikov podprt medtem ko se
oddaja tudi informacija o napaki
naprave. Če pride do tega,
ponovno posodobite napravo.

■ Telefonski imenik je prazen
To sporočilo se prikaže, če v
mobilnem telefonu ni shranjenih
telefonskih številk. Isto sporočilo se
prikaže, če je prenos zgodovine
telefona sicer možen, vendar ne na
način, ki ga podpira Infotainment
sistem.

Prostoročni telefon
Sprejem klicev

Ko povezani Bluetooth mobilni telefon
zazna telefonski klic, se trenutno
predvajana skladba prekine in telefon
zvoni skupaj s prikazom ustrezne
informacije.
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Svarilo

Svoje melodije zvonjenja lahko
prenašate odvisno od mobilnega
telefona. Če je glasnost melodije
zvonjenja prešibka, jo povečajte
na mobilnem telefonu.

Za telefonski pogovor pritisnite tipko
"Call" (Kliči) na volanskem daljinskem
upravljalniku ali preklopite vrtljivi
gumb MENU-TUNE na funkcijo
"Answer" (Odgovori) in pritisnite tipko
MENU-TUNE.

■ Za zavrnitev klica pritisnite gumb
Mute/Hang up na volanskem
daljinskem upravljalniku ali z
upravljalnim gumbom pritisnite
gumb MENU-TUNE in izberite
Decline (Zavrni).

■ Med pogovorom je mogoče utišati
zvok z izbiro možnosti Mute
Microphone (Utišaj mikrofon) z
gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba.

■ Med pogovorom lahko pritisnete
gumb Call (Kliči) prek daljinskega
upravljalnika na volanu in tako
preklopite na zasebni klic (nekateri
telefoni odvisno od razpoložljivih
možnosti morda ne podpirajo
funkcije zasebnega klica).

■ Če je klic sprejet z Infotainment
sistemom pri vzpostavljeni
Bluetooth povezavi, nekateri
mobilni telefoni ne preklopijo
samodejno na zasebni klic. To je
odvisno od tehničnih značilnosti
mobilnega telefona.
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■ Če je mogoče uporabljati storitve, ki
se navezujejo na pogovor s tretjo
stranjo in jih prek aplikacije podpira
mobilni operater, je telefonske
pogovore mogoče opravljati prek
Infotainment sistema.

■ Kadar v pogovoru sodeluje več
oseb, se lahko vsebina na zaslonu
razlikuje od običajnih informacij.

Končanje klica

Za dokončanje klica pritisnite tipko
Mute/Hang up (Utišaj/Odloži) na
volanskem daljinskem upravljalniku

ali obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE
na funkcijo Hang up (Odloži) in
pritisnite tipko MENU-TUNE.

Ponovitev klica

Na daljinskem upravljalniku na volanu
pritisnite gumb Call (Kliči) za prikaz
zaslona za vodenje pri ponovitvi klica
ali pridržite gumb za prikaz zgodovine
klicev.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Yes (Da) ali stike in pritisnite
gumb MENU-TUNE ali Call (Kliči) ter
opravite klic.

■ Če mobilni telefon ni v čakalnem
načinu, vaš model telefona morda
ne bo podpiral funkcije ponovitve
klica. To je odvisno od možnosti
mobilnega telefona.

■ Med ponavljanjem klica se aktivna
telefonska številka ne prikaže.

■ Odvisno od mobilnega telefona se
lahko zgodi, da se klic namesto z
načinom ponovitve klica izvrši prek
zgodovine prejetih ali
neodgovorjenih klicev. To je
odvisno od možnosti mobilnega
telefona.



Telefon 111

Medtem, ko je telefon povezan,
pritisnite gumb MENU-TUNE za
prikaz ustreznih funkcij, kot je
prikazano zgoraj.
Za dostop do funkcij v prikazanem
meniju z vrtljivim gumbom izberite
gumb MENU-TUNE.
Za preklop na zasebni klic med
telefonskim pogovorom pridržite
gumb "Call" (Kliči) na daljinskem
upravljalniku na volanu.

Klicanje z vnosom telefonske
številke

Za klicanje z vnosom telefonske
številke pritisnite gumb MENU-
TUNE in z vrtljivim gumbom izberite
možnost Enter number (Vnesi
številko) in pritisnite gumb MENU-
TUNE.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želene črke in pritisnite gumb
MENU-TUNE za vnos številke.
■ S ponavljanjem tega koraka vnesite

vse telefonske številke.
■ Za brisanje posamičnih črk

pritisnite gumb P BACK; za
brisanje celotne vnesene vsebine
gumb pritisnite in držite.

■ Glejte opis urejanja vnosov v
nadaljevanju.

1. Premakni: premakni položaj za
vnos

2. Izbriši: izbriši vneseni znak
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3. Telefonski imenik: išči stike
(uporabno po posodobitvi
telefonskih številk)

4. Kliči: začni klic

Po vnosu celotne telefonske številke
obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE na
začetek klica [y] ter pritisnite gumb/
vrtljivi gumb.
Ko želite pogovor končati, z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE izberite
funkcijo za dokončanje klica in
pritisnite gumb MENU-TUNE.

Uporaba Menija telefona

Meni telefona → Telefonski imenik →
Išči

Pritisnite gumb MENU-TUNE, z
vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Phone book (Telefonski
imenik) in pritisnite gumb MENU-
TUNE.
Na zaslonu se najprej prikaže
obvestilo, brez razpoložljiih stikov,
nato se ponovno prikaže prejšnji
meni.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Search (Išči) in pritisnite
gumb MENU-TUNE.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite First name (Ime) ali Last
Name (Priimek) in pritisnite gumb
MENU-TUNE.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite območje iskanja in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
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Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite med rezultati iskanja želen
vnos in pritisnite gumb MENU-TUNE
za ogled podrobnosti tega vnosa.

Za klicanje želene telefonske številke
pritisnite gumb MENU-TUNE.
Za več informacij glejte opise klicanja.

Meni telefona → Telefonski imenik →
Posodobi

Posodobi stike sistema z vsemi stiki
povezanega mobilnega telefona.
Z gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba izberite Meni
telefona → Telefonski imenik →
Posodobi in pritisnite gumb MENU-
TUNE.

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Yes (Da) ali No (Ne) in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
potrditev ali preklic posodobitve.
Napotek za posodobitev stikov
■ To funkcijo je mogoče uporabljati z

mobilnimi telefoni, ki podpirajo
posodobitev stikov in prenos
zgodovine klicev. (V povezavi z
mobilnim telefonom, ki ne podpira
teh funkcij, je zgodovina klicev
dostopna v Infotainment sistemu.)

■ Funkcija posodobitve podpira
največ 1.000 telefonskih številk.
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■ Upoštevajte, da se prostoročni
način in Bluetooth avdio
predvajanje med posodabljanjem
stikov prekine (Uporabljate lahko
vse funkcije razen prostoročnega
načina in Bluetooth avdio
predvajanja.).

■ Pri posodobitvi vaših stikov se
lahko zahteva potrdilo za prenos
stikov. Če se čakalni zaslon ne
spremeni dalj časa, lahko preverite,
ali je v teku zahteva mobilnega
telefona za potrdilo. Med zahtevo
mobilnega telefona za potrdilo se,
če le-ta ni sprejeta, prekinejo vse
Bluetooth povezave in povezava z
napravo se bo vzpostavila znova.

■ Med sprejemanjem zgodovine
klicev se lahko zahteva potrdilo za
prenos zgodovine klicev z
mobilnega telefona. Če se čakalni
zaslon ne spremeni dalj časa,
preverite, ali je v teku zahteva
mobilnega telefona za potrdilo.
Pri zahtevanju potrdila mobilnega
telefona se, če zahteva ni sprejeta,
prekinejo vse Bluetooth povezave

in povezava z napravo se bo
vzpostavila znova.

■ Posodobitev stikov v primeru težav
s shranjenimi podatki mobilnega
telefona morda ne bo uspešna.

■ Infotainment sistem lahko
prepozna samo informacije, ki so
kodirane v formatu UTF-8.

■ Če med posodabljanjem stikov ali
prenosom zgodovine klicev
uporabljate druge funkcije (igranje,
iskanje po zemljevidu, navigacija
itd.), postopek posodobitve ali
prenosa morda ne bo uspešen.
Druge operacije, ki potekajo na
mobilnem telefonu, namreč vplivajo
na prenos podatkov.

■ Po izvršeni posodobitvi stikov ali
prenosu zgodovine klicev se vsi
prostoročni Bluetooth avdio načini
predvajanja samodejno prekinejo
in nato ponovno povežejo.

■ Če med telefonskim pogovorom
izključite Infotainment sistem, se
klic preusmeri na mobilni telefon.

Pri nekaterih telefonih (odvisno od
vrste telefona) je treba najprej
nastaviti funkcijo za prenos klica.

■ Če uporabnik neposredno prekine
povezavo (z Infotainment
sistemom ali mobilnim telefonom),
se funkcija samodejne povezave
ne izvrši.
Samodejna povezava: Ta funkcija
samodejno najde in poveže
napravo, ki je bila nazadnje
povezana.

■ Ko izberete stike, se morda ne
bodo prikazali vsi seznami iz
telefona. Infotainment sistem
prikaže le vsebino, ki je bila
prenesena iz mobilnega telefona.

■ S posodobitvijo stikov je mogoče
uvoziti le mapo s štirimi številkami
na stik (Mobilni telefon, Služba,
Doma in Drugo).

■ Če med posodobitvijo stikov
spremenite jezik, se zbrišejo vse
prejšnje posodobitve.

■ Če mobilni telefon ni nastavljen na
čakalni zaslon, klici z Infotainment
sistemom morda ne bodo mogoči.
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■ Posodobitev operacijskega
sistema (OS) mobilnega telefona
lahko spremeni delovanje
Bluetooth funkcije telefona.

■ Posebni znaki in nepodprti jeziki
bodo prikazani kot ____.

■ Klici, ki so zabeleženi v stikih brez
imena, bodo označeni kot Stiki brez
številke.

■ Infotainment sistem bo prikazal
stike, zgodovino klicev in
informacije za ponovitev klica, kot
je bilo preneseno iz mobilnega
telefona.

Meni telefona → Telefonski imenik →
Izbriši vse

Vse telefonske številke, ki so
shranjene v stikih sistema, bodo
izbrisane.
Z gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba izberite Meni
telefona → Telefonski imenik → Izbriši
vse in pritisnite gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Da ali Ne in pritisnite gumb
MENU-TUNE za potrditev ali preklic
brisanja vseh stikov.

Meni telefona → Seznami klicev

Preverite, izberite ali izbrišite stike.
Z gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba izberite Meni
telefona → Seznami klicev in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba izberite podrobno
zgodovino klicev in pritisnite gumb
MENU-TUNE.
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Z obračanjem vrtljivega gumba
MENU-TUNE lahko preverite
zgodovino klicev in opravite klic.
Za klic izbrane številke v zgodovini
klicev pritisnite gumb MENU-TUNE.
■ Če je po izbiri zgodovine klicev dalj

časa prikazano obvestilo Čakajte,
prosim, preverite, ali je mobilni
telefon zahteval potrdilo za prenos
klicnih številk. Po izvršitvi
overitvenih postopkov mobilnega
telefona se stiki in zgodovina klicev
prenesejo v Infotainment sistem.

■ Zgodovina klicev iz mobilnega
telefona se lahko razlikuje od tiste
v Infotainment sistemu. Ta

Infotainment sistem prikaže
podatke iz mobilnega telefona
takšne, kot so.

Meni telefona → Bluetooth nastavitve

Konfiguracija Bluetooth funkcije.
Z gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba izberite Meni
telefona → Bluetooth nastavitve in
pritisnite gumb MENU-TUNE.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije,
registracijo/povezavo/izbris
Bluetooth naprave ali za spremembo
Bluetooth kode, izberite Bluetooth z

gumbom MENU-TUNE, nato pa z
vrtljivim gumbom prek gumba MENU-
TUNE nastavite želen element.

Za nastavitev melodije in glasnosti
zvonjenja v povezavi z Bluetooth
funkcijo, z vrtljivim gumbom aktivirajte
gumb MENU-TUNE in izberite Zvok
in signal, nato pa s tipko/vrtljivim
gumbom MENU-TUNE nastavite
želen element.
■ Obstoječe melodije zvonjenja lahko

prenesete v Infotainment sistem, če
to dopušča mobilni telefon. Pri
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takšnih mobilnih telefonih ni
mogoče uporabiti izbrane melodije
zvonjenja.

■ Glasnost melodij zvonjenja, ki jih
prenesete iz mobilnega telefona, je
nastavljena kot v mobilnem
telefonu. Če je glasnost melodije
zvonjenja prešibka, jo povečajte na
mobilnem telefonu.

Za povrnitev privzetih Bluetooth
nastavitev, z vrtljivim gumbom/
gumbom MENU-TUNE izberite
element za konfiguracijo prvotnih
nastavitev in izberite Da z gumbom
MENU-TUNE.
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