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Splošne informacije
Infotainment je informacijskorazvedrilni 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”.
Opomba
V tem priročniku so opisane
možnosti in razpoložljive funkcije
Infotainment sistema. Nekateri opisi,
vključno z opisom zaslona in funkcij
menijev se zaradi različne
izvedenke modela, specifikacij
države, posebne opreme ali dodatne
opreme morda ne nanašajo na vaše
vozilo.

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.

Uvod

Pregled upravnih
elementov za rokovanje
MyLink, na osnovi besedila

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 ∧ VOL ∨ (glasnost)
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.
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Daljinsko upravljanje na volanu

1. Tipka q/w (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 x/n (utišaj/odloži)
S pritiskom na to tipko lahko v
poljubnem načinu predvajanja
glasbe vključite/izključite funkcijo
utišanja.
Ta gumb pritisnite na zavrnitev
dohodnega klica ali za
dokončanje pogovora ali SR
načina telefona.
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 gumb
m na upravljalni plošči. Predvaja se
zadnja avdio ali filmska datoteka.
■ Za izklop pritisnite in držite gumb
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
UTIŠANJE

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 gumb 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.
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Za vključitev in izključitev funkcije
"Utišaj" pritisnite ∧ VOL ∨ na
upravljalni plošči, nato pa pritisnite p.

■ 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.

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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Uporaba začetnega menija
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.

(samo za model Type 1)

(samo za model Type 2)
3. Nastavite Off (izklop)/Low (nizki)/
Medium (srednji)/High (visoki) s
pritiskom na < ali >.

◆ 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 settings
(nastavitve) se odpre meni za
konfiguracijo sistema.

Izbiranje funkcij
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).

Avdio
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite audio (avdio) v
začetnem meniju.
Pritisnite Source (vir) S na
zaslonu.

Uvod

(samo za model Type 1)

◆ 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.

(samo za model Type 2)

Slika in film
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite picture & movie (slika in
film) v začetnem meniju.
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3. Pritisnite Source (vir) S na
zaslonu.

◆ Pritisnite USB (picture) (USB
(slika)) za ogled slik, shranjenih
na USB pomnilniku.
◆ Pritisnite USB (movie) (USB
(film)) za ogled filmov,
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 za predvajanje (USB (picture)
(USB (slika))/USB (movie) (USB
(film))/AUX (movie) (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 gumb ; 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 49.
Povezava za pametni telefon
Opomba
Ta funkcija morda ni podprta v vseh
območjih.

Za uporabo te funkcije namestite
aplikacijo na vaš pametni telefon in letega nato povežite z Infotainment
sistemom prek USB vhoda ali z
Bluetooth povezavo.
■ iPhone: USB povezava
■ Androidni telefon: Brezžična
tehnologija Bluetooth
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite smartphone link
(povezava za pametni telefon) v
začetnem meniju.

Uvod
Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.
Nastavitve
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v
začetnem meniju.

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

3. Izberite želeno vrednost
nastavitve.

Osebne nastavitve
Osnovno upravljanje menija
nastavitev

Infotainment sistem omogoča lastne
nastavitve za enostavno upravljanje.

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

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

◆ set time format (nastavi format
ure): Izberite 12-urni ali 24-urni
prikaz časa.
◆ set date format (nastavi format
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 and date (nastavi čas in
datum): ročno nastavite
trenutno uro, minute in leto/
mesec/datum s pritiskanjem na
∧ in ∨. Nato pritisnite OK (v
redu).
◆ automatic clock sync
(samodejna sinhronizacija ure):
pritisnite On (vklop) za prikaz
ure z uporabo časa in datuma
RDS ter časa in datuma GPS.
Pritisnite Off (izklop) za prikaz
ure s časom in datumom GPS.

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

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

◆ auto volume (samodejna
glasnost): samodejno uravnava
glasnost glede na hitrost vozila.
Nastavite Off (izklop)/Low
(nizki)/Medium (srednji)/High
(visoki).
◆ radio favorites (priljubljene
radijske postaje): nastavitev
števila priljubljenih strani FAV
(Priljubljene) na zaslonu radia
(FM/AM). Če nastavite 5 FAV
Page (5 priljubljenih na stran),
stran FAV (Priljubljene) prikaže
do 5 strani.

◆ radio tune bar (vrstica za
naravnavanje radia): za ogled
skale radijskega sprejema pri
izbiri postaj izberite On (vklop)
ali Off (izklop).
◆ RDS option (možnost RDS):
premik v meni RDS možnosti.
- RDS: nastavite RDS na On
(vklop) ali Off (izklop).
- regional (regionalno):
nastavite možnost (REG) na On
(vklop) ali Off (izklop).
- radio text (besedilo radia): za
ogled oddajanega radioteksta
izberite On (vklop) ali Off
(izklop).
- PSN scroll freeze (zaustavitev
tekočega besedila PSN):
izberite On (vklop) ali Off
(izklop).
- TP volume (glasnost
prometnih obvestil): izberite od
0 do 63.
- TA: izberite On (vklop) ali Off
(izklop).
◆ DAB option (možnost DAB):
premik v meni DAB option

Uvod
(možnost DAB) (samo model
Type 2).
- DAB category settings
(nastavitve kategorije DAB):
izberite želeno kategorijo.
Nastavite All (vse)/pop (pop)/
music (glasba)/classic
(klasika)/information
(informacije)/rock (rock).
- service linking DAB (preklop
storitve DAB): izberite On
(vklop) ali Off (izklop).
- dynamic range ctrl
(upravljanje dinamičnega
razpona): izberite On (vklop) ali
Off (izklop).
- frequency band (frekvenčno
območje): izberite Band lll only
(samo območje lll)/Both
(oboje)/L-Band only (samo
območje L).
- radio text (besedilo radia): za
ogled oddajanega radioteksta
izberite On (vklop) ali Off
(izklop).

- slideshow (diaprojekcija):
izberite On (vklop) ali Off
(izklop).
◆ radio factory settings
(tovarniške nastavitve radia):
povrnite začetne vrednosti
nastavitev na tovarniške
nastavitve.

Nastavitve povezave
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >
connection settings (nastavitve
povezave).
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◆ bluetooth settings (nastavitve
bluetooth): premik v meni
bluetooth settings (nastavitve
bluetooth).
- pair device (seznani napravo):
izberite želeno napravo in jo
povežite/odstranite ali izbrišite.
- change PIN code (spremeni
kodo PIN): ročno spremenite/
nastavite PIN kodo.
- discoverable (vidno): za
Bluetooth povezavo z Bluetooth
telefonom izberite On (vklop) ali
Off (izklop).
- device info (informacije o
napravi): ogled informacij o
napravi.
◆ change ringtone (spremeni
melodijo zvonjenja): izberite
želen ton zvonjenja.
◆ ringtone volume (glasnost
melodije zvonjenja):
sprememba glasnosti tonov
zvonjenja.
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Jezik
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) >
language (jezik).
3. Izberite jezik zaslona Infotainment
sistema.

◆ On (vklop): če je na zaslonu
prikazano daljše besedilo, se
med prikazovanjem pomika.
◆ Off (izklop): tekst se enkrat
prikaže s pomikanjem v
prisekani obliki.

Pomikanje skozi besedilo
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite On (vklop) ali Off (izklop).

Glasnost piska pri dotiku
zaslona
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite On (vklop) ali Off (izklop).

◆ On (vklop): ob pritisku na zaslon
se zasliši potrditveni pisk.
◆ Off (izklop): 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 gumb ; na upravljalni
plošči.

Uvod
2. Pritisnite settings (nastavitve).
3. Pritisnite S.
4. Izberite 9 do 21.

5. Preverite različico sistema.

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

Radio
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Fiksna palična antena .................. 26
Večpasovna antena ..................... 26

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.

(samo za model Type 1)

Poslušanje FM/AM/DAB radia
1. Pritisnite gumb ; na upravljalni
plošči.
2. Pritisnite audio (avdio) v
začetnem meniju.
3. Pritisnite Source (vir) S na
zaslonu.
(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.

Samodejno iskanje radijskih
postaj

■ Za samodejno iskanje
razpoložljivih postaj z dobrim
sprejemom pritiskajte t SEEK
(ISKANJE) 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
(NARAVNAJ) l.

Opomba
Za vrnitev v začetni meni pritisnite
q.

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.

Radio
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.
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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
shranjene postaje, 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
Frequency (frekvenca), PTY code
(koda PTY) (vrsta programa) in radio
text (besedilo radia).
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).
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2. Pritisnite MENU (MENI) na
zaslonu FM/AM/DAB radia.

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. Pri izbiri FM menu (FM meni)/AM
menu (AM meni)/DAB menu
(DAB meni) pritisnite favorite list
(seznam priljubljenih) za prikaz
seznama priljubljenih.

Prikaže se seznam informacij
favorite list (seznam priljubljenih).

Prikazana je informacija seznama
postaj.

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

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

Seznam postaj FM/AM/DAB (meni
FM/AM/DAB)
1. Pri izbiri FM menu (FM meni)/AM
menu (AM meni)/DAB menu
(DAB meni) pritisnite FM station
list (seznam FM postaj)/AM
station list (seznam AM postaj)/
DAB station list (seznam postaj
DAB) za prikaz seznama
ustreznih postaj.

Seznam kategorij FM/DAB (meni FM/
DAB)
1. Pri izbiri FM menu (FM meni)/DAB
menu (DAB meni) pritisnite FM
category list (seznam FM
kategorij)/DAB category list
(seznam DAB kategorij).
Prikaže se seznam informacij FM
category list (seznam FM

Radio
kategorij)/DAB category list
(seznam DAB kategorij).

(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.

(samo za model Type 1)
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Posodobitev seznama postaj FM/AM/
DAB (meni FM/AM/DAB)
1. Pri izbiri FM menu (FM meni)/AM
menu (AM meni)/DAB menu
(DAB meni) pritisnite update FM
station list (posodobi seznam
postaj FM)/update AM stations list
(posodobi seznam postaj AM)/
update DAB stations list
(posodobi seznam postaj DAB).

Začne se posodobitev FM station
list (seznam FM postaj)/AM
station list (seznam AM postaj)/
DAB station list (seznam postaj
DAB).
2. Med posodobitvijo FM station list
(seznam FM postaj)/AM station
list (seznam AM postaj)/DAB
station list (seznam postaj DAB)
pritisnite Cancel (preklic), če
želite preklicati shranjevanje
sprememb.
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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.
1. Pri izbiri FM menu (FM meni)/AM
menu (AM meni)/DAB menu
(DAB meni) pritisnite tone settings
(nastavitve tonov) za vstop v
način konfiguracije zvoka.
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 (v redu).

Opomba
V načinu nastavitve tonov EQ je,
odvisno od zvočnega sistema,
mogoče izbrati samo možnosti
"Ročno" in "Govori".

DAB obvestila (meni DAB)

(samo za model Type 2)
1. Pri izbiri DAB menu (DAB meni)
pritisnite DAB announcements
(DAB obvestila) za prikaz
seznama DAB announcements
(DAB obvestila).
Prikaže se seznam informacij.

Radio
2. Za pomikanje skozi seznam
uporabite R ali S. Izberite želeno
postajo.
3. Pritisnite OK (v redu).

Trenutni program EPG (meni
DAB)

(samo za model Type 2)
1. Pri izbiri DAB menu (DAB meni)
pritisnite EPG current program
(trenutni program EPG) za prikaz
trenutnega programa EPG.
Prikažejo se informacije
programa.
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Seznam EPG postaj (meni
DAB)

(samo za model Type 2)
1. Pri izbiri DAB menu (DAB meni)
pritisnite EPG station list (seznam
postaj EPG) za prikaz EPG
station list (seznam postaj EPG).
Prikaže se seznam informacij.

inteligentno besedilo (meni
DAB)

(samo za model Type 2)
1. Pri izbiri DAB menu (DAB meni)
pritisnite intellitext (intellitext) za
prikaz seznama intellitext.
2. Za podrobne informacije pritisnite
Info (informacije).

2. Pritisnite OK (v redu).
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info (meni DAB)

(samo za model Type 2)
Pri izbiri DAB menu (DAB meni)
pritisnite info (informacije) za prikaz
informacij trenutne DAB storitve.

2. Pritisnite na želen element.

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
Fiksna palična antena

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

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

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.

Zunanje naprave

Zunanje naprave

Splošne informacije
Avdio sistem

Splošne informacije ..................... 27
Predvajanje zvoka ....................... 36
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Uporaba aplikacij za pametni
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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, .wa
v (male črke)
ali .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(velike črke).
■ Ta izdelek lahko predvaja datoteke
MP3 z naslednjimi lastnostmi.
- Bitna hitrost: 8 kbps do 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 do
320kbps, pri čemer datoteke z bitno
hitrostjo nad 128kbps zagotavljajo
višjo kakovost zvoka.
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■ 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.
■ Nekateri modeli naprav iPod/
iPhone morda ne podpirajo
povezljivosti ali funkcionalnosti
tega izdelka.

Zunanje naprave
■ 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
vključite kontakt medtem, ko je leta 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.
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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)
■ 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.
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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):
4 Mbps
- 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 ; > audio
(avdio) > Source (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.

Zunanje naprave
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 49

■ 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

■
■

■

■
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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.
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.
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■ Če Bluetooth predvajanje glasbe
ne deluje, preverite, ali je mobilni
telefon v čakalnem načinu.
■ Med Bluetooth predvajanjem
glasbe lahko občasno pride do
prekinjanja zvoka.

Prikaz/umik ikon aplikacije v meniju
za povezavo pametnega telefona
1. Pritisnite ; > smartphone link
(povezava za pametni telefon).
Prikaže se meni za povezavo
pametnega telefona.

Povezava za pametni telefon
Aplikacijska podpora za pametni
telefon
iPod/ iPhone
Priključitev
pomnilnika USB
Androidni telefon Brezžična tehno‐
logija Bluetooth
■ Če želite uporabiti aplikacijo v
primeru naprave iPhone, priključite
iPhone na USB vhod.
■ Če želite uporabiti aplikacijo na
androidnem telefonu, povežite
androidni telefon in Infotainment
sistem z brezžično tehnologijo
Bluetooth.

2. Pritisnite settings (nastavitve).
Prikaže se meni za nastavitev
aplikacije.

3. Pritisnite ikono želene aplikacije,
če želite skriti ikono, ki je
prikazana v meniju za povezavo
pametnega telefona. Pritisnite
ikono želene aplikacije za prikaz
ikone, ki je skrita v meniju za
povezavo pametnega telefona.
4. Pritisnite OK (v redu).
Če je aktivirana aplikacija v meniju za
povezavo pametnega telefona, je
aktivna oznaka g v zgornjem delu
začetnega menija ali zaslona
predvajanja.

Zunanje naprave
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 svoj
iPhone.
■ You have another active
application open. (Odprto imate še
eno aktivno aplikacijo.) => Zaprite
drugo aktivno aplikacijo.
■ You haven't installed this
application on your iPhone. (Te
aplikacije niste namestili na svoj
iPhone.) => Namestite aplikacijo v
svoj iPhone.
Če je različica operacijskega sistema
(iOS) vaše iPhone naprave nižja od
4.0, se prikaže naslednje sporočilo
napake.
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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 do 20
sekundah.
Če želite preklopiti na drugo
aplikacijo, medtem ko je na napravi
iPod/iPhone, povezani prek USB
vhoda, že aktivna neka druga
aplikacija, pojdite v meni Domov s
tipko Domov na napravi iPod/iPhone,
nato pa pritisnite ikono aplikacije v
meniju za povezavo pametnega
telefona na Infotainment sistemu.
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 phone (telefon).
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:
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www.chevrolet.fi/MyLink
Francija / francoščina:
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.chevrolet.si
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 / ruščina:
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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Predvajanje zvoka

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

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.

Predvajanje naslednje datoteke
Pritisnite v za predvajanje
naslednje datoteke.

Opomba
Če je naprava USB že priključena,
za predvajanje glasbenih datotek iz
te naprave pritisnite ; > audio
(avdio) > Source (vir) S > USB.
Dokončanje predvajanja USB
glasbenih datotek
1. Pritisnite Source (vir) S.
2. Za izbiro druge funkcije pritisnite
AM, FM, AUX ali Bluetooth.
Opomba
Če želite odstraniti USB pomnilnik,
najprej izberite drugo funkcijo, nato
pa USB pomnilnik odstranite.

Predvajanje prejšnje datoteke
Za predvajanje prejšnje datoteke
pritisnite t v 5 sekundah
predvajanja.
Vrnitev na začetek trenutne datoteke
Pritisnite t po 5 sekundah
predvajanja.
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.

Zunanje naprave

Uporaba menija USB glasba
1. Pritisnite MENU (MENI) med
predvajanjem. Število ustreznih
skladb se prikaže z razvrstitvijo:
skladbe / mape / izvajalci / albumi /
zvrsti.

■ 1: ponavljajoče predvajanje
trenutne datoteke.
■ All (vse): ponavljajoče predvajanje
vseh datotek.
■ Off (izklop): vrnitev na normalno
predvajanje.
Naključno predvajanje datotek
Pritisnite s med predvajanjem.
■ On (vklop): naključno predvajanje
vseh datotek.
■ Off (izklop): vrnitev na normalno
predvajanje.
Ogled informacij o predvajani datoteki
Za ogled informacij o predvajani
datoteki pritisnite na naslov med
predvajanjem.
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■ 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.

2. Pritisnite želen način delovanja.
Tonske nastavitve
1. Pritisnite MENU (MENI) med
predvajanjem.
2. Za pomikanje skozi seznam
uporabite R in S.
Pritisnite tone settings (nastavitve
tonov).
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■ 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.

Dokončanje predvajanja z iPod/
iPhone naprave
1. Pritisnite Source (vir) S.
2. Za izbiro neke druge funkcije
pritisnite 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.

3. Za podrobnosti glejte "Nastavitve
tonov (meni FM/AM/DAB)" 3 19.

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.

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

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: ponavljajoče predvajanje
trenutne datoteke.
■ ALL (vse): ponavljajoče
predvajanje vseh datotek
■ OFF (izklop): vrnitev na normalno
predvajanje.
Naključno predvajanje datotek
Pritisnite s med predvajanjem.
■ ON (vklop): naključno predvajanje
vseh datotek
■ OFF (izklop): vrnitev na normalno
predvajanje.
Ogled informacij o predvajani skladbi
Za ogled informacij o predvajani
skladbi pritisnite na naslov med
predvajanjem skladbe.
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(izvajalci)/albums (albumi)/songs
(pesmi)/genres (zvrsti)/composer
(skladatelj)/audiobooks (zvočne
knjige).

■ 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. Število ustreznih
skladb je prikazano kot playlists
(seznami predvajanja)/artists

2. Pritisnite želen način delovanja.
Tonske nastavitve
1. Pritisnite MENU (MENI) 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 19.

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 19.

Bluetooth
Predvajanje Bluetooth glasbe
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite audio (avdio) v
začetnem meniju.
3. Pritisnite Source (vir) S na
zaslonu.
4. Pritisnite Bluetooth, če želite
izbrati način predvajanja
Bluetooth glasba.

Zunanje naprave
Vrnitev na začetek trenutne skladbe
Pritisnite t po 2 sekundah
predvajanja.
Iskanje
Za hitro predvajanje nazaj ali naprej
pridržite t ali v.

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.
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Opomba
Ta funkcija je odvisna od mobilnega
telefona in morda ne bo podprta.
Tonske nastavitve
1. Pritisnite k med predvajanjem.

Ponavljajoče predvajanje glasbe
Pritisnite r med predvajanjem.
■ 1: ponavljajoče predvajanje
trenutne glasbe.
■ All (vse): ponavljajoče predvajanje
vse glasbe.
■ Off (izklop): 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 (vklop): naključno predvajanje
vse glasbe.
■ Off (izklop): vrnitev na normalno
predvajanje.

2. Za podrobnosti glejte "Nastavitve
tonov (meni FM/AM/DAB)" 3 19.

Prikazovanje slik
Ogled slike
1. Priključite USB pomnilnik s
slikovnimi datotekami na USB
vhod.
Slika se odpre.
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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
2. Pritisnite na zaslon za umik/prikaz
nadzorne vrstice. Za vrnitev na
prejšnji prikaz ponovno pritisnite
na zaslon.
Opomba
Če je naprava USB že priključena,
za ogled slikovnih datotek
pritisnite ; > picture & movie (slika
in film) > Source (vir) S > 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.

1. Medtem ko je prikazana slika,
pritisnite MENU (MENI). Prikaže
se USB picture menu (meni slik).

Zunanje naprave
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◆ clock/temp. display (prikaz ure/
temperature): za prikaz ure in
temperature v celozaslonskem
pogledu izberite On (vklop) ali
Off (izklop).
◆ display settings (nastavitve
zaslona): nastavitev svetlosti in
kontrasta.
3. Po nastavitvi pritisnite q.

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 za
diaprojekcijo): izberite interval
med posameznimi slikami.

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 naprava USB že priključena,
za predvajanje filmske datoteke
pritisnite ; > picture & movie (slika
in film) > Source (vir) S > 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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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.

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.

Uporaba menija USB film
1. Med predvajanjem filma pritisnite
MENU (MENI). 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 On (vklop) ali
Off (izklop).

Zunanje naprave
◆ display settings (nastavitve
zaslona): nastavitev svetlosti in
kontrasta.
◆ tone settings (nastavitve
tonov): nastavitev konfiguracije
zvoka. Za podrobnosti glejte
"Nastavitve tonov (meni FM/
AM/DAB)" 3 19.
3. Po nastavitvi pritisnite q.

2. Pritisnite < ali >.

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

Jezik podnapisov

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

Jezik zvoka
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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.
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2. Pritisnite < ali >.

3. Pritisnite l.
Opomba
Uporabnik lahko izbira jezike zvoka,
ki jih podpira format filmov DivX.

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 iz
te naprave pritisnite ; > picture &
movie (slika in film) > Source (vir)
S > 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. Medtem ko je prikazana slika AUX
film, pritisnite MENU (MENI).
Prikaže se AUX menu (meni
AUX).

Zunanje naprave

Uporaba aplikacij za
pametni telefon
Opomba
Nekatere slike in razlage se lahko
razlikujejo odvisno o operacijskega
sistema telefona, različice naprave
in/ali različice aplikacije. V tem
poglavju je opisano splošno
upravljanje.
2. Pritisnite želen meni.
◆ tone settings (nastavitve
tonov): nastavitev konfiguracije
zvoka. Za podrobnosti glejte
"Nastavitve tonov (meni FM/
AM/DAB)" 3 19.
◆ clock/temp. display (prikaz ure/
temperature): za prikaz ure in
temperature v celozaslonskem
pogledu izberite On (vklop) ali
Off (izklop).
◆ display settings (nastavitve
zaslona): Nastavitev svetlosti in
kontrasta.
3. Po nastavitvi pritisnite q.
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4. Za delovanje aplikacije na
Infotainment sistemu pritisnite ;
> smartphone link (povezava za
pametni telefon). Prikazan je meni
za povezavo pametnega telefona.

Povezava aplikacije s sistemom
MyLink
1. Namestite aplikacijo v svoj
pametni telefon.
2. Povežite pametni telefon z
Infotainment sistemom prek USB
vhoda ali brezžične povezave
Bluetooth.
iPhone: USB povezava
Androidni telefon: Brezžična
tehnologija Bluetooth
3. Aktivirajte aplikacijo.

5. Pritisnite ikono aplikacije. Prikaže
se zaslonska slika.
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6. Prikaže se zaslonska slika.

Opomba
Za več informacij o aplikacijah, kot je
npr. BringGo, glejte navodila za
uporabo navigacije na spletnem
mestu www.BringGoNav.com.

Telefon

Telefon
Bluetooth® ................................... 49
Prostoročni telefon ....................... 54

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.
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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, nato pritisnite
Yes (da).
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Telefon
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.

3. Za iskanje Bluetooth telefonov
pritisnite Search Bluetooth Device
(išči napravo Bluetooth).

5. Po uspešni združitvi Bluetooth
naprave in Infotainment sistema
se na zaslonu Infotainment
sistema prikaže zaslonska slika
telefona.

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

Telefon
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. Priporočamo vam,
pri prvem združevanju telefona ob
zahtevi telefonskega imenika
sprejmete možnost "Vedno".

2. Pritisnite settings (nastavitve) v
začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings
(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (nastavitve bluetooth) >
pair device (seznani napravo).
4. Na zaslonski sliki za združevanje
izberite napravo ter nadaljujte s 6.
korakom. Če želena naprava ni
prikazana, pritisnite Search
Bluetooth Device (išči napravo
Bluetooth).

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.
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◆ 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. Za združevanje naprav pritisnite
želeno napravo v seznamu
najdenih naprav.
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◆ 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.

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

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. Priporočamo vam,
pri prvem združevanju telefona ob
zahtevi telefonskega imenika
sprejmete možnost "Vedno".
Opomba
Infotainment sistem lahko registrira
do pet Bluetooth naprav.

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 (nastavitve bluetooth) >
pair device (seznani napravo).
4. Združena in povezana naprava se
prikaže kot g.

Telefon
Prekinitev povezave Bluetooth
naprave
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v
začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings
(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (nastavitve bluetooth) >
pair device (seznani napravo).
4. Pritisnite ime naprave, katere
povezavo želite prekiniti.

Povezava Bluetooth naprave
1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v
začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings
(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (nastavitve bluetooth) >
pair device (seznani napravo).
4. Pritisnite ime naprave, ki jo želite
povezati.

1. Pritisnite ; na upravljalni plošči.
2. Pritisnite settings (nastavitve) v
začetnem meniju.
3. Pritisnite connection settings
(nastavitve povezave) > bluetooth
settings (nastavitve bluetooth) >
pair device (seznani napravo).
4. Pritisnite Del (izbriši).

5. Pritisnite Yes (da).

5. Pritisnite OK (v redu).

5. Pritisnite OK (v redu).

Brisanje Bluetooth naprave

Če Bluetooth naprava ni več v rabi, jo
lahko zbrišete.
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Prostoročni telefon
Klicanje z vnosom telefonske
številke
1. Vnesite telefonsko številko s
tipkovnico na zaslonski sliki
telefona.

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.

Vključitev/izključitev mikrofona

Mikrofon lahko vključite ali izključite s
pritiskom na n.

Ponovitev klica

Za prikaz seznama klicev pritisnite
q/w 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. Pritisnite y na zaslonu ali q/w na
daljinskem upravljalniku na
volanu.
2. Če želite klic prevezati nazaj na
prostoročni način, ponovno
pritisnite m. Klic je prevezan na
prostoročni način.

Telefon

2. Za sprejem klica pritisnite qw/ na
daljinskem upravljalniku na
volanu ali Accept (sprejmi) na
zaslonu.
Za zavrnitev klica pritisnite x/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.
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3. Želeno ime vtipkajte s tipkovnico.
Za podrobnosti glejte "Iskanje
imen" 3 54.
4. 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).

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. Priporočamo vam,

Telefon
pri prvem združevanju telefona ob
zahtevi telefonskega imenika
sprejmete možnost "Vedno".
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.
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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.
(Neodgovorjeni klic)

(Odhodni klic)
(Prejeti klic)
3. Izberite želen vnos telefonskega
imenika.

58

Telefon

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.

Telefon
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Delovanje ..................................... 70
Osebne nastavitve ....................... 74

Splošne informacije
Infotainment je informacijskorazvedrilni 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”.
Opomba
V tem priročniku so opisane
možnosti in razpoložljive funkcije
Infotainment sistema. Nekateri opisi,
vključno z opisom zaslona in funkcij
menijev se zaradi različne
izvedenke modela, specifikacij
države, posebne opreme ali dodatne
opreme morda ne nanašajo na vaše
vozilo.

Uvod
Prikaz na zaslonu

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

Uvod
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. d SEEK c 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

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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izberete prejšnjo ali naslednjo
skladbo.
Če gumb pridržite, se trenutna
skladba hitro predvaja naprej ali
nazaj.
CD/AUX gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
izbirate avdio funkcije CD/MP3/
AUX ali USB/iPod/Bluetooth.
RADIO BAND gumb
S pritiskom na ta gumb izberete
FM/AM ali DAB radio.
TP gumb
Med delovanjem funkcije FM RDS
lahko vključite ali izključite TP
(program s prometnimi obvestili).
CONFIG gumb
Pritisnite to tipko za vstop v meni
Nastavitve.
TONE gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
nastavite/izberete način
nastavitve zvoka.
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. PBACK 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).

Uvod
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. d SEEK c 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

9.

10.

11.

12.

13.

14.

izberete prejšnjo ali naslednjo
skladbo.
Če gumb pridržite, se trenutna
skladba hitro predvaja naprej ali
nazaj.
CD/AUX gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
izbirate avdio funkcije CD/MP3/
AUX ali USB/iPod/Bluetooth.
RADIO BAND gumb
S pritiskom ta gumb, da izberete
FM ali AM radio.
TP gumb
Med delovanjem funkcije FM RDS
lahko vključite ali izključite TP
(program s prometnimi obvestili).
CONFIG gumb
Pritisnite to tipko za vstop v meni
Nastavitve.
TONE gumb
S pritiskom na ta gumb lahko
nastavite/izberete način
nastavitve zvoka.
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. PBACK 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.
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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 [d SRC c] 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 -.
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Upravno stikalo na volanu - tip 2;
možnost

◆ 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
1. Utišaj/Odloži gumb
S pritiskom na ta gumb vključite ali
izključite funkcijo utišanja.
2. Ni na voljo
3. Vir [d SRC c] gumb/vrtljivi gumb

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.

Uvod
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

■ 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).
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Glasnost se po potrebi samodejno
zmanjša.

Tonske nastavitve

V Tone settings (nastavitve tonov)
lahko izbirate različne zvočne
funkcije, ki so odvisne od funkcij FM/
AM/DAB radia in priključenih naprav
za predvajanje zvoka.

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
Settings (nastavitve) → Radio settings
(nastavitve radia) → Auto volume
control (samodejna nastavitev
glasnosti)).

Glasnost nastavite z vrtljivim
gumbom VKLOP/GLASNOST.

Omejitev glasnosti pri visoki
temperaturi

Če je notranja temperatura radia zelo
visoka, Infotainment sistem omeji
nastavitev največje glasnosti.

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
odprite FM menu (FM meni), AM
menu (AM meni) ali DAB menu (DAB
meni), ki vključuje možnosti izbiranja
radijskih postaj.

Uvod
Predvajanje skladb: CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth ali zunanji vir zvoka
(AUX)

Pritiskajte gumb CD/AUX za
preklapljanje med funkcijami avdio
predvajalnika, funkcijami AUX za
zgoščenke CD/MP3 ter funkcijami
povezane naprave USB ali iPod ali
Bluetooth avdio predvajalnika. (MP3/
CD → AUX → USB ali iPod →
Bluetooth → CD/MP3 →....)
Z gumbom daljinskega upravljalnika
na volanu izberite želen način s
pritiskom na d SRC c.

73

Bluetooth prostoročni telefon

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

Za izbiro Bluetooth funkcije
prostoročnega telefoniranja (samo
modeli 1/2-A) pritisnite gumb
TELEFON/UTIŠAJ.
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(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.

Po pritisku na gumb TELEFON/
UTIŠAJ se odpre Bluetooth z
možnostmi posamezne funkcije.

Osebne nastavitve
Glavni gumbi/vrtljivi gumb

Za Settings (nastavitve) se
uporabljajo naslednji upravljalni
elementi.
(12) CONFIG gumb
Pritisnite to tipko za prikaz menija
Settings (nastavitve).

Kako uporabljati meni za
osebne nastavitve

■ Vsebina menijev za nastavitve in
funkcije je odvisna od modela
vozila.
■ Referenca: Tabela informacij za
spodaj prikazan meni Settings
(nastavitve).

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

Pritisnite tipko CONFIG za meni
Settings (nastavitve).
Po ogledu tabele podatkov za meni
Settings (nastavitve) spodaj, obrnite
gumb MENU-TUNE za premik v želen
meni nastavitev in pritisnite gumb
MENU-TUNE.

Uvod
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■ 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]

■ 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.

Izberite želen jezik.
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[Čas in datum]

MM/DD/LLLL: Jan. 23, 2012
■ RDS clock synchronization (RDS
sinhroniziranje ure): izberite On
(vklop) ali Off (izklop)
[Nastavitve radia]

Set time (nastavitev ure): Ročno
nastavite točen čas v urah in minutah.
■ Set date (nastavitev datuma):
Ročno nastavite leto/mesec/dan.
■ Set time format (nastavitev formata
ure): Izberite 12-urni ali 24-urni
prikaz časa.
■ Set date format (nastavitev formata
datuma): Nastavite format prikaza
datuma.
LLLL.MM.DD: 2012 Jan. 23
DD/MM/LLLL: 23 Jan. 2012

■ Auto volume control (samodejna
nastavitev glasnosti): Nastavite Off
(izklop)/Low (nizki)/Medium
(srednji)/High (visoki).
■ Maximum startup volume
(maksimalna glasnost ob vklopu):
Ročno nastavite največjo glasnost
ob vklopu.

■ Radio favourites (radijske
priljubljene):
Ročno nastavite številke strani
vaših priljubljenih postaj.
■ AS-Stations (AS postaje): nastavite
funkcijo samodejnega
shranjevanja postaj za vsako
valovno območje.
■ RDS options (RDS opcije):
Nastavite RDS options (RDS
opcije).
- RDS: On (vklop)/Off (izklop)
(vključite ali izključite funkcijo
RDS).
- Regional (regional): On (vklop)/
Off (izklop) (vključite ali izključite
funkcijo Regional (regional)).
- Text scroll freeze (zaustavitev
toka teksta): On (vklop)/Off
(izklop) (vključite ali izključite
funkcijo Text scroll freeze
(zaustavitev toka teksta)).
- TA volume (TA glasnost):
Nastavite TA volume (TA glasnost).
■ DAB settings (DAB nastavitve):
Nastavite DAB settings (DAB
nastavitve).

Uvod
- Auto ensemble linking
(samodejno povezovanje
ansambla): On (vklop)/Off (izklop)
(vključite ali izključite funkcijo Auto
ensemble linking (samodejno
povezovanje ansambla)).
- Auto linking DAB-FM (samodejno
povezovanje DAB-FM): On (vklop)/
Off (izklop) (vključite ali izključite
funkcijo Auto linking DAB-FM
(samodejno povezovanje DABFM)).
- Dynamic audio adaption
(dinamična prilagoditev avdia): On
(vklop)/Off (izklop) (vključite ali
izključite funkcijo Dynamic audio
adaption (dinamična prilagoditev
avdia)).
- Band selection (izbira območja):
Nastavite Both (oboje), L-Band
(območje L) ali Band III (frekvenčno
območje III).

[Bluetooth nastavitve]

Bluetooth: odprite Bluetooth settings
(nastavitve Bluetooth).
■ Activation (vklop): Izberite On
(vklop) ali Off (izklop).
■ Device list (seznam naprav):
izberite želeno napravo in jo
izberite/povežite/odstranite ali
izbrišite.
■ Pair device (naprava za združitev):
Poskusite združiti novo Bluetooth
napravo.
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■ Change Bluetooth code
(sprememba kode Bluetooth):
Ročno spremenite/nastavite
Bluetooth kodo.
■ Restore factory settings (povrnitev
tovarniških nastavitev): Povrnite
začetne vrednosti nastavitev na
tovarniške nastavitve.
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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) d SEEK c 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 funkcijo TP (program s
cestnoprometnimi obvestili) On
(vklop) ali Off (izklop).
(7) INFORMACIJE [INFO] gumb

Radio
Oglejte si informacije o razpoložljivih
radijskih ali DAB postajah.

Samodejno iskanje radijske postaje
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Samodejno iskanje vsebine DAB
storitev

Poslušanje radijske ali DAB
postaje
Izbira radijskega ali DAB načina

Za samodejno iskanje razpoložljivih
radijskih postaj z dobrim sprejemom
pritiskajte gumbe d SEEK c.

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

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

Iskanje skupine DAB postaj

Preklop DAB storitev

Za hitro menjavo frekvence pridržite
gumb d SEEK c in ga pri želeni
frekvenci spustite.

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

(DAB-DAB vključen/DAB-FM
izključen)

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

(DAB-DAB vključen/DAB-FM
vključen)
Če za Auto linking DAB-FM
(samodejno povezovanje DAB-FM)
nastavite aktivno stanje, ko je signal
DAB storitve šibek, Infotainment
sistem samodejno sprejema
komponento povezane storitve (glejte
Settings (nastavitve) → Radio settings
(nastavitve radia) → DAB settings
(DAB nastavitve) → Auto linking DABFM (samodejno povezovanje DABFM)).

81

Ročno iskanje radijskih postaj

Ročno iskanje DAB postaj

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

V načinu DAB pritisnite gumb
MENU-TUNE za prikaz DAB menu
(DAB meni).
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite DAB manual tuning (ročno
naravnavanje DAB) in pritisnite gumb
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

Prikaz DAB informacij

Uporaba pomnilniških tipk
Shranjevanje s POMNILNIŠKIM
gumbom

Obrnite gumb MENU-TUNE, da se
prikaže DAB stations list (seznam
postaj DAB).
■ Prikaže se informacija DAB
stations list (seznam postaj DAB).
■ Če je DAB stations list (seznam
postaj DAB) prazen, se
posodobitev DAB stations list
(seznam postaj DAB) začne
samodejno.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeni seznam in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne radijske postaje.

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

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.

Radio
■ Število strani Priljubljenih lahko
nastavite v Settings (nastavitve) →
Radio settings (nastavitve radia) →
Radio favourites (radijske
priljubljene) (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.

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.
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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

Uporaba radijskega ali DAB
menija

Izbiranje postaj s POMNILNIŠKIMI
gumbi

Pritisnite tipko MENU-TUNE za
prikaz menija radia ali DAB menu
(DAB meni).

Medtem ko je prikazan element
menija FM menu (FM meni)/AM menu
(AM meni)/DAB menu (DAB meni), z
obračanjem vrtljivega gumba
MENU-TUNE izberite Favourites list
(seznam priljubljenih), nato pa
pritisnite gumb MENU-TUNE.
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Prikaže se informacija Favourites list
(seznam priljubljenih).
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želen Favourites list (seznam
priljubljenih) in pritisnite gumb
MENU-TUNE za sprejem ustrezne
radijske postaje.
Meni FM/AM → Posodobi seznam
FM/AM postaj

station list (seznam FM postaj)/AM
stations list (seznam AM postaj), nato
pa pritisnite gumb MENU-TUNE.
Prikaže se informacija FM station list
(seznam FM postaj)/AM stations list
(seznam 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

Medtem ko je prikazan element
menija FM menu (FM meni)/AM menu
(AM meni), z obračanjem vrtljivega
gumba MENU-TUNE izberite FM

Medtem ko je prikazan element
menija FM menu (FM meni)/DAB
menu (DAB meni), z obračanjem

vrtljivega gumba MENU-TUNE
pojdite na FM category list (seznam
FM kategorij)/DAB category list
(seznam DAB kategorij), nato pa
pritisnite gumb MENU-TUNE.
Prikaže se FM category list (seznam
FM kategorij)/DAB category list
(seznam DAB kategorij).
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeni seznam in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne frekvence.
Meni DAB → Obvestila DAB

Radio
Medtem ko je prikazan element
menija DAB menu (DAB meni), z
obračanjem vrtljivega gumba
MENU-TUNE izberite DAB
announcements (DAB obvestila),
nato pa pritisnite gumb
MENU-TUNE.
Prikaže se DAB announcements
(DAB obvestila).
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želene sezname in pritisnite
gumb MENU-TUNE za sprejem
ustrezne frekvence.
Meni FM/AM/DAB → Posodobi
seznam postaj FM/AM/DAB

Medtem ko je prikazan element
menija FM menu (FM meni)/AM menu
(AM meni)/DAB menu (DAB meni), z
obračanjem vrtljivega gumba
MENU-TUNE izberite Update FM
station list (posodabljanje seznama
FM postaj)/Update AM stations list
(posodabljanje seznama AM postaj)/
Update DAB stations list
(posodabljanje seznama DAB
postaj), nato pa pritisnite gumb
MENU-TUNE.
■ Začne se posodobitev FM station
list (seznam FM postaj)/AM
stations list (seznam AM postaj)/
DAB stations list (seznam postaj
DAB).
■ Če želite preklicati shranjevanje
sprememb, med posodabljanjem
FM station list (seznam FM postaj)/
AM stations list (seznam AM
postaj)/DAB stations list (seznam
postaj DAB) pritisnite gumb
MENU-TUNE ali gumb P BACK.
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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.
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Prikaz RDS informacij

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

Konfiguriranje RDS

Pritisnite tipko CONFIG za prikaz
menija Settings (nastavitve).
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE se
pomaknite na Radio settings
(nastavitve radia), nato pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite RDS options (RDS opcije) in
pritisnite gumb MENU-TUNE.

Vključitev in izključitev RDS
funkcije

Izberite RDS možnost On (vklop) ali
Off (izklop).
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 options (RDS opcije)
obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE na
RDS Off (izklop), 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 Regional
(regional) (REG) na On (vklop) ali Off
(izklop).
Izbrane so samo spremenljive
frekvence (AF) z istimi regionalnimi
programi.
Če je regionalizacija izključena, so
spremenljive frekvence postaj
izbrane ne glede na regionalne
programe.

Radio

V meniju RDS options (RDS opcije)
obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE na
Regional (regional) Off (izklop), nato
pritisnite gumb MENU-TUNE za vklop
funkcije Regionalno.

Vključitev in izključitev
zaustavitve tekočega besedila
Za vključitev ali izključitev funkcije
Text scroll freeze (zaustavitev toka
teksta) (za prikaz informacij
programskih storitev):

V meniju RDS options (RDS opcije)
obrnite vrtljivi gumb MENU-TUNE na
Text scroll freeze (zaustavitev toka
teksta) Off (izklop), nato pritisnite
gumb MENU-TUNE za vklop funkcije
Text scroll freeze (zaustavitev toka
teksta).

Glasnost prometnih obvestil
(TA)

Najnižjo glasnost prometnih obvestil
(TA) lahko nastavite vnaprej.
Najnižjo glasnost prometnih obvestil
lahko povečate ali zmanjšate glede
na običajno glasnost avdio sistema.
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Medtem ko je prikazan meni RDS
options (RDS opcije), z obračanjem
vrtljivega gumba MENU-TUNE
izberite TA volume (TA glasnost),
nato pa pritisnite gumb
MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
nastavite raven TA volume (TA
glasnost), nato pritisnite gumb
MENU-TUNE.

Radijska cestnoprometna
obvestila

TP = cestnoprometni program
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Blokiranje cestnoprometnih
obvestil

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 [ ].

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

■ 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.

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.

Radio
Blokiranje trenutnih
cestnoprometnih obvestil

Fiksna palična antena

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

Medtem, ko niste v načinu telefona,
pritisnite gumb TP.

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.

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
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Pred uporabo CD predvajalnika

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

Pomembna informacija o avdio CD in
MP3 (WMA) zgoščenkah

Svarilo
V ta CD/MP3 (WMA) predvajalnik
nikoli ne vstavljajte DVD-jev, minizgoščenk 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.
■ 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.
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Uporabljive vrste zgoščenke
■ Sistem lahko predvaja avdio CD/
MP3 (WMA) zgoščenke.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ 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 diskov
■ 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.
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■ 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).
■ 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.
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Svarila glede uporabe 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 sončni
svetlobi 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 CDR 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 MixedMode, 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
◆ 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.
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■ 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
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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) d SEEK c 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 No CD inserted
(CD ni vstavljen) in funkcije ne bo
mogoče izbrati.
■ 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.
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Menjava skladbe

S pritiskanjem gumbov dSEEKc v
načinu predvajanje lahko izberete
prejšnjo ali naslednjo skladbo.
Z daljinskim upravljalnikom na volanu
lahko enostavno zamenjate skladbo z
obračanjem upravljalnega gumba d
SRC c.

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

Med predvajanjem pridržite gumb
d SEEK c 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 No
information (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

Avdio predvajalniki
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CD meni → Seznam skladb

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
Z obračanjem guma MENU-TUNE
izberite funkcijo nalaganja ali
ponavljanja skladb in pritisnite gumb
MENU-TUNE za On (vklop) ali Off
(izklop) ustreznih funkcij.

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

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 zgoščenkah MP3/WMA, z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE iz CD menija
izberite Folders (mape) in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite želeno mapo in pritisnite
gumb MENU-TUNE.

CD meni → Išči...

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

Pri zgoščenkah MP3/WMA, z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE iz CD menija
izberite Search... (iskanje...), nato
pritisnite gumb MENU-TUNE.

Avdio predvajalniki
■ 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.
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Število skladb se prikaže po
Seznamu predvajanja [iP]/Izvajalcu
[iA]/Albumu [iL]/Naslovu [iS]/Zvrsti
[iG].

Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
poiščite želeno skladbo/naslov in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
predvajanje izbrane skladbe.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite podrobno razvrščen element
in pritisnite tipko MENU-TUNE.

Ponovno pritisnite gumb
MENU-TUNE in iz prikazanega
elementa iskanja z vrtljivim gumbom
MENU-TUNE izberite želen način
predvajanja.

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 naprave USB. Če v
kratkem času večkrat ponovite
povezovanje ali ločevanje, lahko
pride do težav pri uporabi naprave.
■ Za odstranitev naprave USB
izberite Menu USB (meni USB) →
Remove 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 2048 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

Avdio predvajalniki
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 leteh 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).
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■ 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 12
znakov
◆ ISO 9660 Raven 2: največ 31
znakov
◆ 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:
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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) d SEEK c 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

Če je priključek nad instrumentno
ploščo opremljen s pokrovčkom, ga
povlecite in odprite ter na USB vhod
priključite USB pomnilniško napravo z
glasbenimi datotekami, ki jih želite
predvajati.

■ 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.

Avdio predvajalniki
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 naprave USB uporabite
funkcijo Menu USB (meni USB) →
Remove USB (odstrani USB).
Uporaba USB menija
Navodila za Shuffle songs (naključno
predvajanje)/Repeat (ponovi)/
Folders (mape)/Search... (iskanje...)
iz Menu USB (meni USB) so podobna
kot za CD/MP3 predvajalnik CD menu
(CD meni); dodan je le element
Remove USB (odstrani USB). Glejte
funkcije CD/MP3 predvajalnika pri CD
menu (CD meni).

Meni USB → Odstrani USB
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Omejeno na modele, ki podpirajo
povezavo iPod.

Za prikaz Menu USB (meni USB)
pritisnite gumb MENU-TUNE v
načinu predvajanje. Z vrtljivim
gumbom MENU-TUNE izberite
Remove USB (odstrani USB), nato
pritisnite gumb MENU-TUNE za
prikaz obvestila o varni odstranitvi
USB naprave.
Odstranite USB napravo iz USB
vtičnice.
Vrnite se na zadnjo uporabljeno
funkcijo.

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.

104

Avdio predvajalniki

(8) d SEEK c 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

Če je priključek nad instrumentno
ploščo opremljen s pokrovčkom, ga
povlecite in odprite ter na USB vhod
priključite iPod napravo z glasbenimi
datotekami, ki jih želite predvajati.
■ 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 leta priključena na sistem.
Kadar iPod naprave ne uporabljate,
jo odstranite iz sistema pri
izključenem kontaktu vžiga.

Avdio predvajalniki
■ 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.
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Dokončanje predvajanja iPod
predvajalnika
Pritisnite gumb za konec predvajanja
RADIO BAND ali CD/AUX za izbiro
drugih funkcij.
Uporaba iPod menija
Pri iPod Menu (meni iPod) so
navodila za Shuffle songs (naključno
predvajanje)/Repeat (ponovi)/
Search... (iskanje...) (vključno zvočne
knjige in skladatelji) podobna kot za
CD menu (CD meni) predvajalnika
CD/MP3; dodan je le element Eject
iPod (izstavitev iPod). Za podrobnosti
glejte funkcije za predvajanje CD/
MP3.
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iPod meni → Odstrani iPod

Zunanji vhod (AUX)

Možnost je omejena na modele, ki
podpirajo priključitev zunanjih virov
zvoka.

Za prikaz iPod Menu (meni iPod)
pritisnite gumb MENU-TUNE v
načinu predvajanje.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite funkcijo Eject iPod (izstavitev
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.

Glavni upravljalni elementi
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 zunanje avdio naprave
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).

Avdio predvajalniki
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®
Glavni gumbi/vrtljivi gumb

Bluetooth® ................................. 108
Prostoročni telefon ..................... 113

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) d SEEK c 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 settings (nastavitve
Bluetooth). S tem bodo Bluetooth
napravo lahko poiskale druge
naprave.

Telefon

Pritisnite gumb CONFIG in se z
gumbom MENU-TUNE prek vrtljivega
gumba premaknite na Settings
(nastavitve) → Bluetooth settings
(nastavitve Bluetooth) → Bluetooth →
Pair device (naprava za združitev),
nato pa pritisnite gumb
MENU-TUNE.
■ Bluetooth naprave je mogoče
registrirati ne le s tipko CONFIG,
temveč tudi prek Phone Menu
(meni telefona) → Bluetooth
settings (nastavitve Bluetooth) →
Bluetooth → Add device
(Handsfree) (dodajanje naprave
(prostoročno telefoniranje)).

■ Če je Bluetooth naprava že
povezana z Infotainment
sistemom, se prikaže sporočilo
Bluetooth is busy (Bluetooth je
zaseden).
■ Prikaže se pripravljenost povezave
s sporočilom in varnostno kodo.
(Začetna vrednost je 0000 in jo je
mogoče spremeniti prek možnosti
Settings (nastavitve) → Bluetooth
settings (nastavitve Bluetooth) →
Bluetooth → Change Bluetooth
code (sprememba kode
Bluetooth).)
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.
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■ Infotainment sistem lahko registrira
do pet Bluetooth naprav.
■ Nekatere Bluetooth naprave je
mogoče uporabljati le, če je izbrana
možnost Poveži vedno.
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Povezava/Brisanje/Ločevanje
Bluetooth naprav

Pritisnite gumb CONFIG in se z
gumbom MENU-TUNE prek vrtljivega
gumba premaknite na Settings
(nastavitve) → Bluetooth settings
(nastavitve Bluetooth) → Bluetooth →
Device list (seznam naprav), nato pa
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.

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 settings (nastavitve
Bluetooth). S tem bodo Bluetooth
napravo lahko poiskale druge
naprave.

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

Telefon

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 se po povezavi Bluetooth
naprave pojavi težava, z
večfunkcijskim gumbom
MENU-TUNE izberite možnosti
Settings (nastavitve) → Bluetooth
settings (nastavitve Bluetooth) →
Restore factory settings (povrnitev
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.
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■ 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
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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.
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 d SEEK c 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,
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preden se ukaz za predvajanje/
ustavitev izvrši.
■ Če mobilni telefon ali Bluetooth
naprava ni nastavljena v čakalni
način, nekatere naprave v
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 deactivated (Bluetooth je
izključen)
Preverite, ali je Bluetooth aktivacija
nastavljena na Vključeno.
Bluetooth deluje po vključitvi
Bluetooth aktivacije.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth je
zaseden)

Preverite, ali so vzpostavljene
povezave z Bluetooth napravami.
Pred povezavo druge naprave
najprej prekinite obstoječe
povezave in povezavo ponovno
vzpostavite.
■ Device list is full (seznam naprav je
poln)
Preverite, ali je registriranih manj
kot 5 naprav. Registriranih je lahko
največ 5 naprav.
■ No phone book available
(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
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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
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Ko povezani Bluetooth mobilni telefon
zazna telefonski klic, se trenutno
predvajana skladba prekine in telefon
zvoni skupaj s prikazom ustrezne
informacije.

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 tipko
Mute Mic (utišaj mikrofon)/Hang up
(odlaganje) daljinskega
upravljalnika na volanu ali
uporabite gumb MENU-TUNE in
izberite Decline (zavrni).

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

Telefon
■ 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.
■ 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.
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Končanje klica

Ponovitev klica

Za dokončanje klica pritisnite tipko
Mute Mic (utišaj mikrofon)/Hang up
(odlaganje) na volanskem daljinskem
upravljalniku ali obrnite vrtljivi gumb
MENU-TUNE na funkcijo Hang up
(odlaganje) in pritisnite tipko
MENU-TUNE.

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.
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Klicanje z vnosom telefonske
številke

■ 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.

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.

Za klicanje z vnosom telefonske
številke pritisnite gumb
MENU-TUNE in z vrtljivim gumbom
izberite možnost Enter number (vnos
številke) in pritisnite gumb
MENU-TUNE.
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3. Telefonski imenik: išči stike
(uporabno po posodobitvi
telefonskih številk)
4. Kliči: začni klic

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

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.
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Uporaba Menija telefona
Meni telefona → Telefonski imenik →
Išči

Pritisnite gumb MENU-TUNE, z
obračanjem vrtljivega gumba
MENU-TUNE izberite Phone book
(imenik), nato pa 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 (iskanje) in pritisnite
gumb MENU-TUNE.
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Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite First Name (ime) ali Last
Name (priimek) in pritisnite gumb
MENU-TUNE.

Za klicanje želene telefonske številke
pritisnite gumb MENU-TUNE.
Za več informacij glejte opise klicanja.
Meni telefona → Telefonski imenik →
Posodobi

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

Posodobi stike sistema z vsemi stiki
povezanega mobilnega telefona.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Phone Menu (meni telefona)
→ Phone book (imenik) → Update
(posodabljanje), nato pritisnite gumb
MENU-TUNE.

Telefon

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.

■ 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

■
■
■

■

■
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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.
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■

■

■
■

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.

■ 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 No
number in contact (stik ne vsebuje
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 vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Phone Menu (meni telefona)
→ Phone book (imenik) → Delete all
(brisanje vseh), nato pa pritisnite
gumb MENU-TUNE.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Yes (da) ali No (ne) in
pritisnite gumb MENU-TUNE za
potrditev ali preklic brisanja vseh
stikov.

Telefon
Meni telefona → Seznami klicev
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Infotainment sistem prikaže
podatke iz mobilnega telefona
takšne, kot so.
Meni telefona → Bluetooth nastavitve

Preverite, izberite ali izbrišite stike.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Phone Menu (meni telefona)
→ Call lists (seznami klicev), nato pa
pritisnite gumb MENU-TUNE.
Z gumbom MENU-TUNE prek
vrtljivega gumba izberite podrobno
zgodovino klicev in pritisnite gumb
MENU-TUNE.

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 Please wait
(čakajte...), preverite, ali je mobilni
telefon zahteval potrditev prenosa
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.

Konfiguracija Bluetooth funkcije.
Z vrtljivim gumbom MENU-TUNE
izberite Phone Menu (meni telefona)
→ Bluetooth settings (nastavitve
Bluetooth), nato 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

122

Telefon

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 Sound
& Signals (zvoki in signali), 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

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 vrnitev Bluetooth settings
(nastavitve Bluetooth) na privzete
vrednosti, z vrtljivim gumbom/
gumbom MENU-TUNE izberite
element za konfiguracijo prvotnih
nastavitev, nato izberite Yes (da) z
gumbom MENU-TUNE.

Telefon
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Uvod

Imena, logotipi, emblemi, slogani,
imena modelov vozil in karoserijske
različice, ki se pojavljajo v tem
priročniku, vključno z, vendar ne
omejeno na, GM, logotip GM,
CHEVROLET, emblem
CHEVROLET, CRUZE, in logotip
CRUZE, so blagovne znamke in/ali
oznake storitev družbe General
Motors LLC, njenih podružnic,
partnerjev ali licencodajalcev.
Informacije v tem priročniku so
dodatek k uporabniškemu priročniku.
Ta priročnik opisuje funkcije, ki
morebiti so ali niso v opremi vašega
specifičnega vozila, ali ker je to
oprema, ki je niste kupili ali zaradi
sprememb, ki so nastale po natisu
tega uporabniškega priročnika.

Prosimo glejte prodajno
dokumentacijo vašega specifičnega
vozila, da potrdite prisotnost vsake
funkcije na vašem vozilu.
Ta priročnik hranite skupaj z
uporabniškim priročniku v vozilu, zato
da bo vedno na dosegu roke. Če
vozilo prodate, ta priročnik pustite v
vozilu.

Splošne informacije
Na naslednjih straneh se seznanite s
funkcijami Infotainment sistema.
Infotainment sistem ima vgrajene
funkcije, ki so namenjene varnejši
vožnji, tako da med vožnjo
onemogočijo določene funkcije. Ko
se vozila pomika, funkcija sive barve
ni na voljo.

Uvod
Ko je vozilo parkirano, so vse funkcije
na voljo. Pred vožnjo:
■ Seznanite se z delovanjem
Infotainment sistema, gumbi na
čelni plošči in gumbi zaslona na
dotik.
■ Nastavite zvok, tako da
prednastavite priljubljene postaje,
nastavite ton in zvočnike.
■ Pri vozilih, ki so opremljena s
telefonskim sistemom, vnaprej
nastavite telefonske številke, da jih
je bo mogoče preprosto poklicati s
pritiskom na gumb ali z glasovnim
ukazom.

9 Opozorilo
Predolgo ali prepogosto
odvračanje pozornosti od
dogajanja na cesti med uporabo
navigacijskega ali Infotainment
sistema lahko vodi do nesreče.
Posledično lahko poškodujete ali
ubijete sebe ali druge osebe. Ne
namenjajte predolge pozornosti
tem opravilom med vožnjo.

Prikazovalnike v vozilu
spremljajte, kolikor je nujno, in se
osredotočite na vožnjo. Kadar je
mogoče, uporabite ukaze
glasovnega vodenja.
Vozilo je opremljeno s funkcijo
zakasnitve izklopa (RAP). S funkcijo
RAP lahko avdio sistem deluje tudi po
odvzemu kontakta.

Čiščenje visokosijajnih površin,
informacijskih prikazovalnikov
in zaslona radia

Visokosijajne površine in zaslone v
vozilu obrišite s krpo iz mikrovlaken.
Umazanijo, ki bi lahko pustila praske
na površini, odstranite z mehko
krtačo. Površino nato nežno obrišite s
krpo iz mikrovlaken. Nikoli ne
uporabljajte čistil za stekla ali topil.
Krpo iz mikrovlaken občasno ročno
operite v milnici. Ne uporabljajte belil
ali mehčal za perilo. Krpo pred
naslednjo uporabo dobro izperite in
osušite.
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Svarilo
Ne pritrjujte naprave z
nameščanjem vakuumskega
držala na zaslon. To lahko
povzroči poškodbe, ki niso krite z
garancijo vozila.

Posodobitve programske
opreme

V zvezi s prihodnjimi posodobitvami
programske opreme se obrnite za
pooblaščenega trgovca.

Pregled
Infotainment sistem lahko upravljate
z gumbi, zaslonom na dotik,
upravnimi elementi na volanu in
glasovni vodenjem. Glasovno
vodenje 3 181.
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Pregled upravnih elementov za rokovanje
MyLink, na osnovi ikon, z navigacijo ali brez

Uvod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pomnilniške tipke (1-6)
DEST (cilj)
NAV (navigacija)
Osemsmerno izbirno
stikalo (upravljanje z zemljevidi)
CONFIG (konfiguriraj)
RPT NAV (ponovi vodenje)
CLOCK
INFO (informacije)
TONE
AS (samodejno shranjevanje)
m (vklop / glasnost)
t (prejšnja / nazaj)
HOME (domača stran)
r (predvajanje / premor)
SRCE (vir)
y/@ (telefon / utišaj)
v (naslednja / hitro naprej)
FAV (priljubljene strani 1-6)
BACK
d (izvrzi)
MENU/SEL (meni / izberi)

Uporaba
Upravljalni gumbi infotainment
sistema

Gumbi na čelni plošči se uporabljajo
za zagon primarnih funkcij, medtem
ko uporabljate infotainment sistem.
m (vklop / glasnost):
1. Pritisnite za vklop in izklop
sistema.
2. Obrnite za nastavitev glasnosti.
r (predvajanje / premor): pritisnite
r za predvajanje, premor in
nadaljevanje predvajanja.
Predvajanje avdio CD-ja 3 143
SRCE (source): pritisnite za
spreminjanje avdio virov, kot so AM/
FM radio, DAB, CD in AUX.
TONE: pritisnite za dostop do zaslona
menija zvoka za nastavitev nizkih,
srednjih in visokih tonov.
Nastavitve tonov 3 136
INFO (informacije): pritisnite za
pomikanje po zaslonu z avdio ali
navigacijskimi informacijami.
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CONFIG (konfiguriraj): pritisnite za
nastavitev funkcij radia, navigacije,
zaslona, telefona, vozila in ure.
Konfiguracija menija 3 175
HOME: Domača stran 3 131
MENU/SEL (menu / select): (meni /
izberi) vključite za označitev funkcije.
Pritisnite za aktiviranje poudarjene
funkcije.
y/@ (phone / mute): (telefon / utišaj)
upravljanje Bluetooth funkcij 3 187
NAV (navigacija):
1. Pritisnite za prikaz trenutnega
položaja vozila na zaslonu
zemljevida.
2. Nadaljujte s pritiskanjem za
pregledovanje celotnega
zemljevid in razdeljenih prikazov.
RPT NAV (ponovi vodenje): pritisnite
za ponovno predvajanje zadnjega
glasovnega sporočila.
DEST (cilj): pritisnite za ponovno
predvajanje zadnjega glasovnega
sporočila.
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Uvod

■ Pritisnite za vnos cilja.
■ Pritisnite za dostop do menija ciljev,
če je cilj že vnesen.
Cilj 3 166
BACK : pritisnite, da se vrnete na
prejšnji zaslonski prikaz v meniju.
S strani, ki ste jo pred tem odprli s
pritiskom na gumb na čelni plošči ali
zaslonski gumb domače strani, se
lahko s pritiskom na BACK (Nazaj)
vrnete na domačo stran.
FAV (priljubljene strani 1–6): pritisnite
za prikaz številke trenutne strani nad
pomnilniškimi gumbi. Shranjene
postaje za vsak seznam se prikažejo
na prednastavljenih gumbih,
občutljivih na dotik na dnu zaslona.
Število prednastavljenih seznamov
FAV je mogoče spremeniti v
konfiguracijskem meniju.
v (naslednja / hitro naprej):
1. Pritisnite za pomik na naslednjo
skladbo.
2. Pritisnite in držite za hitro
pomikanje naprej po skladbi.

3. Gumb spustite, da se vrnete na
hitrost predvajanja.
Predvajanje avdio CD-ja 3 143
4. Za AM, FM ali DAB pritisnite, da
poiščete naslednjo močno
postajo.
t (prejšnja / nazaj):
1. Pritisnite za pomik na začetek
trenutne ali prejšnje skladbe. Če
se je skladba predvajala manj kot
pet sekund, poišče prejšnjo
skladbo. Če je daljša od pet
sekund, se trenutna skladba
prične od začetka.
2. Pritisnite in držite za hitro
pomikanje nazaj po skladbi.
Gumb spustite, da se vrnete na
hitrost predvajanja.
Predvajanje avdio CD-ja 3 143
3. Za AM, FM ali DAB pritisnite, da
poiščete prejšnjo postajo z dobrim
sprejemom.
Pomnilniške tipke (1-6):
prednastavljene gumbe od ena do
šest je mogoče uporabiti za izbiranje
shranjenih postaj AM, FM ali DAB.

Osemsmerno izbirno stikalo:
Pritiskajte puščice za navigacijo po
zemljevidu.
CLOCK: pritisnite za nastavitev časa.
d (izvrzi): pritisnite za izmet
zgoščenke iz CD predvajalnika.

Gumbi zaslona na dotik

Gumbi zaslona na dotik se nahajajo
na zaslonu in so poudarjeni, ko je
funkcija na voljo. Nekateri zaslonski
gumbi so poudarjeni, ko so aktivni, in
sivi, ko so neaktivni.

Upravna stikala na volanu

Pri ustrezni opremi lahko nekatere
avdio funkcije upravljate z upravnimi
elementi na volanu.

Uvod
Z izbirnim kolescem izberite
naslednjo ali prejšnjo priljubljeno
radijsko postajo, CD, skladbo MP3,
USB, ali Bluetooth avdio.
d SRC uporabite za preskok na
naslednjo skladbo ali prikaz
internetnega radia Stitcher.
+X− (glasnost): pritisnite + za
povečanje glasnosti. Za zmanjšanje
pritisnite −.
q/w (push to talk) (pritisni za
pogovor): pritisnite za sprejem
dohodnega klica, za Bluetooth ali
glasovno vodenje.
x/n (utišaj / končaj klic): pritisnite
za zavrnitev dohodnega klica ali
dokončanje trenutnega klica.
Pritisnite za utišanje zvočnikov vozila
med uporabo Infotainment sistema.
Za vklop zvoka ponovno pritisnite
gumb. Pritisnite za preklic
prepoznavanja glasu.
d SRC c (izbirno kolesce): pritisnite
za izbiro avdio vira.

Delovanje
Infotainment sistem lahko upravljate
s pritiskanjem na zaslon ter z gumbi
in drugimi tipkami.
Za upravljanje Infotainment sistema
lahko uporabljate funkcijo
prepoznavanja glasu ali upravna
stikala na volanu.
Za začetek prepoznavanja glasu
pritisnite q/w na volanu.
Glasovno vodenje3 181
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Domača stran

Gumbi zaslona na dotik
Domača stran omogoča dostop do
različnih funkcij.
Nazaj: pritisnite za vrnitev na prejšnjo
stran.
Domov: pritisnite za vrnitev na
začetno stran.
Priljub.: pritisnite za prikaz strani s
shranjenimi (priljubljenimi) postajami
AM, FM ali DAB. Pritiskajte Fav za
pomikanje skozi strani priljubljenih
postaj.
Več l: pritisnite za naslednjo stran.
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Uvod

Nastavitev začetne strani po meri

Začetno domačo stran je mogoče
nastaviti po meri.
Za dodajanje zaslonskih gumbov:
1. Pritisnite Menu (Meni).
2. Pritisnite Prilagodi.
3. Pritisnite zaslonski gumb za
dodajanje ali odstranitev z
začetne domače strani. H
pomeni, da bo element prikazan.
Na 1. domači strani je lahko
prikazanih do osem gumbov.
4. Pritisnite Končano.
Za premikanje zaslonskih gumbov:
1. Pritisnite Razvrsti.
2. Pritisnite ikono za zamenjavo z
drugo ikono.

3. Izberite ikono, s katero želite
zamenjati prejšnjo.
4. Pritisnite Končano.
Za obnovitev privzetega prikaza 1.
domače strani:
1. Pritisnite Meni.
2. Pritisnite Obnovi privzete
nastavitve domače strani.
3. Pritisnite Da ali Prekliči.
Funkcije domače strani
Če je funkcija na voljo, je zaslonski
gumb, ki ga pritisnete, osvetljen.
Ko se vozilo pomika, so različne
funkcije onemogočene.

Pritisnite zaslonski gumb Tren.
predv. za prikaz strani z aktivnim
virom. Izbirate lahko med AM, FM,
DAB, CD, USB/iPod, Stitcher in AUX.

AM-FM radio 3 138, CD predvajalnik
3 142, internetni radio Stitcher
3 156, zunanje naprave 3 145

Za prikaz zemljevida s trenutnim
položajem vašega vozila pritisnite
zaslonski gumb Navigacija.
Uporaba navigacijskega sistema
3 160, Zemljevidi 3 162,
Navigacijski simboli 3 164,
Konfiguriraj meni 3 175

Za prikaz začetne strani za vnos cilja
ali menija ciljev pritisnite zaslonski
gumb Cilj. Razpoložljivi zaslonski
gumbi omogočajo enostaven dostop
do različnih možnosti za vnos cilja.

Uvod
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Cilj 3 166

Pritisnite zaslonski gumb Telefon za
prikaz glavne strani telefona.
Telefon 3 187

Pritisnite zaslonski gumb Konfig. za
prikaz glavne strani za konfiguracijo.
Na tem zaslonu nastavite funkcije, kot
so ura in datum, radio, telefon,
navigacija, vozilo in zaslon.
Konfiguracija menija 3 175

Pritisnite zaslonski gumb Ton za
prikaz glavne strani za nastavitve
zvoka. S pritiskom na zaslonske
gumbe nastavite ton in zvočnike, da
spremenite stopnjo zvoka za visoke,
srednje in nizke tone ter porazdelitev
zvoka med levimi in desnimi ter
sprednjimi in zadnjimi zvočniki.
Nastavitve tonov 3 136

Pritisnite zaslonski gumb Ogled za
ogled slik prek svojega USB
pomnilnika ali SD kartice. Ogled slik
na SD kartici je mogoč samo z
uporabo USB adapterja.
Slike 3 148

Pritisnite zaslonski gumb AM za
prikaz glavne strani AM in
predvajanje trenutne ali nazadnje
poslušane postaje AM.
AM-FM radio 3 138

Pritisnite zaslonski gumb FM za
prikaz glavne strani FM in
predvajanje trenutne ali nazadnje
poslušane postaje FM.
AM-FM radio 3 138
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Pritisnite zaslonski gumb DAB za
prikaz glavne strani DAB in
predvajanje trenutne ali nazadnje
poslušane postaje DAB.
Digitalni avdio sprejem 3 140

Pritisnite zaslonski gumb CD za
prikaz glavne strani CD in
predvajanje trenutne ali zadnje
izbrane skladbe.
CD predvajalnik 3 142

Pritisnite zaslonski gumb iPod za
prikaz glavne strani naprave iPod in
predvajanje trenutne ali zadnje
izbrane skladbe.
Zunanje naprave 3 154

Pritisnite zaslonski gumb Stitcher (pri
ustrezni opremi) za prikaz domače
strani Stitcher in pretočnih novic,
športa in zabavnih oddaj prek avdio
sistema.
Stitcher internet radio 3 156
(Internetni radio Stitcher)

Pritisnite zaslonski gumb S
Bluetooth za prikaz glavne strani
Bluetooth avdio in predvajanje glasbe
prek Bluetooth naprave.
Bluetooth glasba 3 152

Pritisnite zaslonski gumb USB za
prikaz glavne strani naprave USB in
predvajanje trenutne ali zadnje
izbrane skladbe.
USB vhod 3 146

Uvod

Pritisnite zaslonski gumb AUX za
dostop do katere koli priključene
dodatne naprave.
Dodatne naprave 3 145

Pritisnite zaslonski gumb Hitre info.
za dostop do informacij o predvajanju
zvoka.
Quick info 3 138 (Hitre informacije)
Pritisnite zaslonski gumb Messages
(pri ustrezni opremi) za prikaz
nabiralnika besedilnih sporočil.
Text messages 3 193 (Besedilna
sporočila)

Pri ustrezni opremi je ta funkcija na
voljo pod ikono Gumb "Aplik" na
začetni strani radia. Za nalaganje in
uporabo aplikacij potrebujete Wi-Fi
spletno povezavo za vaš pametni
telefon ali drugo podatkovno storitev
za mobilne naprave. Pri večini
pametnih telefonov je aktivacija v
meniju za nastavitve pod souporabo
mobilnega omrežja, osebno vstopno
točko, mobilno vstopno točko, Wi-Fi
vstopno točko ipd. Po vklopu Wi-Fi
povezave v pametnem telefonu
pritisnite ikono Gumb "Aplik" na
začetni strani radia. Sledite
obvestilom za konfiguracijo
internetne povezave in nastavite
račun.
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Osnovno rokovanje
Predvajanje radia

m (vklop / glasnost):
■ Pritisnite za vklop ali izklop radia.
■ Obrnite za povečanje ali
zmanjšanje glasnosti aktivnega
vira.
Za nastavitev glasnosti je mogoče
uporabiti tudi upravna stikala na
volanu.
Upravna stikala na volanu3 129

Delovanje radia

Radio deluje v položajih ključa za vžig
"ON/RUN" ali "ACC/ ACCESSORY".
Po tem, ko obrnete kontaktni ključ iz
položaja "ON/RUN" v "LOCK/OFF",
radio deluje še 10 minut ali dokler ne
odprete voznikovih vrat.
Če nato radio vklopite s pritiskom na
m na radiu, bo ostal vključen 10 minut.
Če odprete voznikova vrata, se radio
ne izključi.
Radio lahko kadar koli izključite s
pritiskom na gumb za vklop.

Audio source (avdio vir)

Za prikaz in pregledovanje
razpoložljivih virov AM, FM, DAB,
Stitcher (pri ustrezni opremi), CD,
USB, AUX in Bluetooth avdio
pritisnite SRCE ali SRC na volanu.

Nastavitve tonov
Za dostop do nastavitev tonov
pritisnite gumb TONE ali Ton na
domači strani. Nastavitve tonov so za
vsak vir zvok drugačne.
Za spremembo nastavitev:
■ Bass (nizki toni): Pritisnite + ali − za
spremembo stopnje.
■ Mid (srednji toni): pritisnite + ali− za
spremembo stopnje.
■ Treble (visoki toni): Pritisnite + ali
− za spremembo stopnje.
EQ: za pregled predstnastavitev
EQ pritisnite ali obrnite gumb
MENU/SEL.
■ Fade (razmerje glasnosti spredaj/
zadaj): Pritisnite gumb F ali R za
povečanje glasnosti sprednjih ali

Osnovno rokovanje
zadnjih zvočnikov. Osrednji položaj
uravnava zvok med sprednjimi in
zadnjimi zvočniki.
■ Balance (glasnost levo-desno):
Pritisnite gumb L ali R za povečanje
glasnosti levih ali desnih zvočnikov.
Osrednji položaj uravnava zvok
med levimi in desnimi zvočniki.
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Splošne informacije
Hitre informacije
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Obrnite gumb MENU/SEL za iskanje
radijske postaje. Če želite izbrati
shranjeno postajo, preglejte strani
priljubljenih postaj s pritiskanjem
FAV, nato pa pritisnite pomnilniško
tipko na radiu ali zaslonski gumb.
Pritisnite t ali v za iskanje postaje.

Hitre informacije omogočajo hiter
dostop do nekaterih informacij.
Za dostop pritisnite Hitre info. na
začetni strani ali gumb INFO na čelni
plošči. Odvisno od sistema in
razpoložljivih možnosti za
posamezno regijo, nekatere možnosti
morda ne bodo na voljo. Eden takšnih
primerov je prikaz avdio informacij o
trenutno predvajani skladbi.

Iskanje postaj
Pritisnite SRCE ali SRC na volanu za
izbiro AM, FM ali DAB.

AM
1. Pritisnite zaslonski gumb AM na
začetni strani; izberite AM s
pritiskom na SRCE ali SRC na
volanu; ali, v primeru funkcije
prepoznavanja glasu (pri ustrezni
opremi), izgovorite "Tune AM" ali
"AM" ("Naravnaj AM" ali "AM").

Radio
2. Pritisnite zaslonski gumb Meni za
prikaz AM postaj ali kategorij.
3. Pritisnite za izbiro možnosti. Za
posodobitev seznama postaj
pritisnite Osveži.

FM
1. Pritisnite zaslonski gumb FM na
Začetni strani; izberite FM s
pritiskom na SRCE ali SRC na
volanu; ali, v primeru funkcije
prepoznavanja glasu (pri ustrezni
opremi), izgovorite "Tune FM" ali
"FM" ("Naravnaj FM" ali "FM").
2. Pritisnite zaslonski gumb Meni za
prikaz FM postaj ali kategorij.
3. Pritisnite za izbiro možnosti. Za
posodobitev seznama postaj
pritisnite Osveži.

Priljubljeni seznami
Shranjevanje prednastavljenih
radijskih postaj

Shraniti je mogoče do 36 postaj.
Možno je kombiniranje AM, FM ali
DAB postaj.
1. Na glavni strani AM, FM ali DAB
pritisnite in držite enega od
gumbov 1−6 ali enega od
pomnilniških zaslonskih gumbov v
spodnjem delu zaslona. Po nekaj
sekundah se oglasi zvočni signal
in na tem zaslonskem gumbu se
prikažejo informacije nove
prednastavitve.
2. Ponovite postopek za vsako
pomnilniško mesto.

Prednastavljena mešana
frekvenčna območja

Vsaka priljubljena stran lahko shrani
šest prednastavljenih postaj.
Prednastavitve na strani so lahko iz
različnih valovnih območij radia.
Za pregledovanje strani pritisnite
zaslonski gumb FAV ali Priljub. v
zgornji vrstici. Številka trenutne strani
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se prikaže nad prednastavljenimi
gumbi. Na pomnilniških gumbih se
prikažejo shranjene postaje za vsako
prikazano priljubljeno stran.
Za spremembo števila prikazanih
priljubljenih strani:
1. Pritisnite Konfig. na začetni strani.
2. Pritisnite Nastavitve radia.
3. Pritisnite Število priljubljenih
strani.

Priklic prednastavljene postaje

Za izbiro shranjene postaje s strani
priljubljenih postaj izberite eno od
možnosti:
■ Pritisnite zaslonski gumb Priljub. v
zgornji vrstici za prikaz pojavnega
okna s shranjenimi postajami.
Želeno shranjeno postajo izberite z
enim od pomnilniških zaslonskih
gumbov.
■ Za dostop do izbrane shranjene
postaje, na glavni strani AM, FM ali
DAB pritisnite enega od
pomnilniških zaslonskih gumbov.
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Sistem posredovanja
podatkov prek radijskega
sprejemnika (Radio Data
System - RDS)
Funkcije RDS so na voljo samo pri FM
postajah, ki oddajajo RDS
informacije. V povezavi z RDS lahko
radio prikazuje sporočila z radijskih
postaj.
Sistem se zanaša na prejemanje
specifičnih informacij teh postaj in
deluje samo takrat, ko so informacije
na voljo.
Če trenutna FM postaja oddaja
informacije, se na zaslonski sliki za
zvok prikaže ime ali kratice postaje.

Digitalni avdio sprejem
Funkcije DAB (Digital Audio
Broadcasting) so na voljo samo pri
FM postajah, ki oddajajo DAB
informacije. Z DAB sistemom lahko
radio:

■ Išče postaje, ki oddajajo izbrano
vrsto programa.
■ Prejema obvestila o nesrečah na
lokalnih in državnih območjih.
■ Prikaže sporočila z radijskih postaj.
DAB postaje so na zaslonu prikazane
z imenom programa namesto
oddajne frekvence.
Sistem se zanaša na prejemanje
specifičnih informacij teh postaj in
deluje samo takrat, ko so informacije
na voljo. V redkih primerih lahko
radijska postaja predvaja nepravilne
informacije, ki lahko povzročijo
nepravilno delovanje radijskih funkcij.
V tem primeru pokličite radijsko
postajo.
DAB sistem je vedno vklopljen.
Ko so informacije predvajane s strani
trenutne FM postaje, se ime postaje
in klicni znaki prikažejo na zaslonu
avdio sistema. DAB lahko določi vrsto
programa (PTY) za trenutni program
in ime predvajanega programa.

Splošne informacije

■ S sistemom DAB je lahko
predvajanih več radijskih
programov (storitev) na eni sami
frekvenci.
■ Poleg visokokakovostnih digitalnih
avdio storitev je DAB sposoben
predvajati tudi podatke, povezane s
programom, in druge podatkovne
storitve, vključno s prometnimi in
potovalnimi informacijami.
■ Takoj ko DAB sprejemnik lahko
ujame signal, ki ga pošlje oddajnik
(tudi če je signal zelo šibak), je
zagotovljeno zvočno predvajanje.
■ Ni slabenja zvoka, ki je tipično za
AM ali FM sprejem. DAB signal je
vzpostavljen pri stalni glasnosti.
■ Če je signal DAB preveč
nerazločen, da bi ga sprejemnik
lahko predvajal, se sprejem
povsem prekine.
■ Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s
podobno valovno dolžino (značilno
za AM ali FM postaje), se pri DAB
ne pojavljajo.

Radio
■ Če DAB signal odbijejo naravne
ovire ali stavbe, je kakovost
sprejema še boljša, FM in AM
sprejem pa je v tem primeru
bistveno slabši.
■ Ko je omogočen sprejem DAB,
ostane sprejemnik FM Infotainment
sistema dejaven v ozadju in stalno
išče najboljše dostopne postaje
FM. Če je vključena funkcija TP
3 140, se predvajajo prometna
obvestila za trenutno najmočnejšo
postajo FM. Če želite, da
cestnoprometna obvestila FM radia
ne prekinjajo sprejema radia DAB,
izključite funkcijo TP.

DAB obvestila

Poleg glasbenih programov veliko
DAB postaj posreduje različne
kategorije obvestil. Predvajanje radia
ali CD-ja / MP3-jev se prekine, ko so
obvestila na čakanju.
Za istočasno izbiro več kategorij
obvestil:
1. Izberite DAB obvestila.
2. Izberite želeno kategorijo obvestil.

Radijski sprejem
Frekvenčne motnje in statika se lahko
pojavijo med normalnim radijskim
sprejemom, če so v vtičnico dodatne
opreme priklopljeni polnilniki mobilnih
telefonov, dodatna oprema za udobje
in zunanje elektronske naprave. Če
so prisotne motnje ali statika, element
odklopite iz vtičnice dodatne opreme.

FM

FM signali imajo domet samo 16 do
65 km (10 do 40 milj). Čeprav ima
radio vgrajen elektronski tokokrog, ki
samodejno zmanjšuje motnje, se
lahko pojavi določena statika, še
posebej okoli visokih stavb ali hribov,
ki povzroči slabenje jakosti zvoka.

AM

Razpon večine AM postaj je večje od
FM postaj, še posebej ponoči. Večji
razpon lahko povzroči, da se
frekvence postaj med seboj motijo.
Statika se lahko pojavi, ko npr.
nevihte ali električne napeljave motijo
radijski sprejem. V tem primeru
poskušajte zmanjšati visoke tone na
radiu.
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Uporaba mobilnega telefona

Uporaba mobilnega telefona, npr.
opravljanje telefonskih klicev,
polnjenje ali samo vklop telefona,
lahko povzroči statične motnje radia.
Če pride do tega, odklopite ali
izključite telefon.
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CD predvajalnik
Splošne informacije ................... 142
Predvajanje avdio CD
zgoščenke .................................. 143

Splošne informacije
CD predvajalnik lahko predvaja:
■ Večino avdio CD-jev
■ CD-R
■ CD-RW
■ Datoteke MP3, nezaščitene
datoteke WMA in datoteke AAC
Pri predvajanju katere koli združljive
zapisljive zgoščenke bi lahko
kakovost zvoka zmanjšala zaradi
zgoščenke, načina snemanja,
kakovosti posnete glasbe ali načina
ravnanja z zgoščenko.
Možne so težave s preskakovanjem,
težavnim branjem, iskanjem skladb
in/ali nalaganjem ali izmetom. Če se
te težave pojavijo, preverite za
poškodbe zgoščenke ali poskusite
vstaviti zgoščenko v dobrem stanju.
Da bi preprečili poškodbe CD-ja:
■ Ne uporabite odrgnjenih ali
poškodovanih zgoščenk.
■ Na zgoščenko ne lepite nalepk.
Nalepke se lahko zataknejo v
predvajalnik.
■ Vstavite vsako zgoščenko posebej.

■ V reži za vstavljanje naj ne bo tujih
materialov, tekočin ali prahu.
■ Za označevanje zgornjega dela
zgoščenka uporabite permanentno
pisalo.

Nalaganje in izmetavanje
zgoščenk

Za nalaganje zgoščenke:
1. Vključite kontakt.
2. Vstavite zgoščenko v režo s
pravilno obrnjeno zgornjo stranjo.
Predvajalnik jo povleče do konca.
Če je zgoščenka poškodovana ali
nepravilno naložena, pride do
napake in zgoščenka se izvrže.
Ko je naložena, se zgoščenka začne
samodejno predvajati.
Pritisnite d za izmet zgoščenke iz CD
predvajalnika. Če zgoščenke v
kratkem času ne odstranite, jo
predvajalnik povleče nazaj vase.

CD predvajalnik

Predvajanje avdio CD
zgoščenke

1. Pritisnite zaslonski gumb CD na
začetni strani ali izberite CD s
pojavnega okna za prikaz glavne
strani CD.
2. Pritisnite zaslonski gumb Meni za
prikaz možnosti menija.
3. Pritisnite za izbiro možnosti.
Na glavni strani CD se prikažejo
informacije o številki skladbe,
naslovu, izvajalcu in albumu (če so na
voljo).
Uporabite naslednje gumbe radia za
predvajanje zgoščenke:

r (predvajanje / premor): uporabite
za predvajanje, premor ali
nadaljevanje predvajanja.
t (prejšnja / nazaj):
■ Pritisnite za pomik na začetek
trenutne ali prejšnje skladbe. Če se
je skladba predvajala manj kot pet
sekund, poišče prejšnjo skladbo.
Če je daljša od pet sekund, se
trenutna skladba prične od začetka.
■ Pritisnite in držite za hitro
pomikanje nazaj po skladbi. Gumb
spustite, da se vrnete na hitrost
predvajanja. Prikaže se pretečeni
čas.
v (naslednja / hitro naprej):
■ Pritisnite za pomik na naslednjo
skladbo.
■ Pritisnite in držite za hitro
pomikanje naprej po skladbi. Gumb
spustite, da se vrnete na hitrost
predvajanja. Prikaže se pretečeni
čas.
MENU/SEL gumb: obrnite v desno ali
levo za izbiro naslednje ali prejšnje
skladbe. Za izbiro iz seznama
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pritisnite ta gumb. Če iz menija
izberete skladbo, sistem skladbo
predvaja in se vrne na CD zaslon.

Sporočila o napakah

Če se prikaže Napaka ploščka in/ali
enota izvrže zgoščenko, so lahko
vzroki naslednji:
■ Zgoščenka vsebuje neveljaven ali
neznan format.
■ Zgoščenka je zelo vroča.
Zgoščenko poskusite ponovno
vstaviti, ko se ohladi na normalno
temperaturo.
■ Cesta je zelo slaba. Zgoščenko
poskusite ponovno vstaviti, ko je
cesta enakomernejša.
■ Zgoščenka je umazana,
popraskana, mokra ali obrnjena
navzdol.
■ Zrak je zelo vlažen. Zgoščenko
poskusite ponovno vstaviti kasneje.
■ Prišlo je do napake pri zapisovanju
zgoščenke.
■ Nalepka se je zataknila v CD
predvajalnik.
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CD predvajalnik

Če se CD ne predvaja pravilno,
poskusite vstaviti CD v dobrem
stanju.
Če se napaka še vedno pojavlja,
pokličite vašega prodajalca.

AUX vhod

AUX vhod
Splošne informacije ................... 145
Priključitev zunanjih naprav ....... 145

Splošne informacije
To vozilo je opremljeno s pomožno
vhodno vtičnico v osrednji konzoli.
Možni pomožni zvočni viri so:
■ prenosni računalnik
■ mp3 predvajalnik
■ kasetnik
Ta vtičnica in avdio izhod. V pomožno
vhodno vtičnico ne vtaknite slušalk.
Dodatno napravo namestite, medtem
ko je vozilo v položaju P (parkirni
položaj).

Priključitev zunanjih
naprav
Priklopite 3,5 mm (1/8-palčni) kabel
od dodatne naprave do pomožne
vhodne vtičnice. Ko je naprava
priklopljena, začne sistem samodejno
predvajati avdio datoteke na napravi
prek zvočnikov vozila.
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Če je zunanja naprava že priključena,
vendar je trenutno izbran drug vir,
naredite nekaj od naslednjega:
■ S pritiskanjem SRCE ali SRC na
volanu se pomikajte skozi
razpoložljive avdio vire, dokler se
ne prikaže zaslonska slika AUX.
■ Za predvajanje zunanje naprave s
funkcijo prepoznavanja glasu
izgovorite "Play Front AUX"
(Predvajaj AUX spredaj).
Glasovno vodenje 3 181
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USB vhod

USB vhod
Splošne informacije ................... 146
Priključitev USB naprav ............. 148
Predvajanje shranjenih avdio
datotek ....................................... 148

Splošne informacije
USB predvajalnik mp3 in
gonilniki USB

■ USB predvajalniki mp3 in gonilniki
USB morajo ustrezati
specifikacijam naprav USB za
množično shranjevanje podatkov
(USB MSC).
■ Gonilniki trdega diska niso podprti.
■ Radio ne more predvajati glasbe, ki
je zaščitena proti zapisovanju.
■ Podprti datotečni sistemi: FAT32,
NTFS, Linux in HFS+.
■ Naslednje omejitve se nanašajo na
podatke, shranjene na USB
predvajalniku MP3 ali napravi USB:
◆ Maksimalna globina strukture
map: osem stopenj.
◆ Največje število datotek MP3/
WMA, ki jih je možno prikazati:
10.000.

◆ Postavke seznama morajo biti v
formi vhodov.
◆ Ne sme biti nastavljen atribut
sistema direktorijev/datotek, ki
vsebujejo avdio podatke.
Radio podpira priklop mobilnega
telefona kot USB pomnilnika, če
mobilni telefon podpira podatke z
USB naprav ali če je omogočena
podpora za USB.

Formati USB medijev

Vhod USB podpira naslednje formate
medijev:
■ MP3
■ Nezaščitene datoteke WMA
■ Nezaščitene datoteke AAC
Podprti so lahko tudi drugi formati.

USB vhod
Gracenote®

Tehnologija Gracenote, ki je vgrajena
v radio, omogoča podporo upravljanju
z glasbenimi zbirkami na USB
napravah. Ko na radio priključite USB
napravo, Gracenote prepozna
glasbeno zbirko in na zaslonu prikaže
ustrezen album, ime izvajalca, zvrst in
naslovnico. Manjkajoče informacije
Gracenote nadomesti z generičnimi
informacijami.
Iskanje glasbene knjižnice s
prepoznavanjem glasu (pri ustrezni
opremi)
Glasovno vodenje: Gracenote
omogoča hitro upravljanje glasbenih
datotek s prepoznavanjem valovnih
območij, izvajalcev in imen albumov,
ki jih je morda težko izgovoriti, imen z
nenavadno izgovorjavo ter vzdevkov.
Na primer, Gracenote pomaga
sistemu razumeti imena izvajalcev,
kot npr. "INXS" ali "Mötley
Crüe."Omogoča tudi uporabo imen,
kot npr.: "The Boss," "G.N.R," "The
Fab Four" in tisoče vzdevkov drugih
slavnih izvajalcev v obliki glasovnih
ukazov za izbiranje glasbe.

Glasovno vodenje 3 181
Normalizacija: normalizacija pomaga
izboljšati natančnost prepoznavanja
glasu pri naslovih, ki zvenijo
podobno. Prav tako pomaga razvrstiti
daljše sezname zvrsti v 10
standardnih zvrsti. Na primer,
medijska knjižnica lahko vsebuje več
zvrsti rock glasbe, ki jih normalizacija
razvrsti v eno samo zvrst rock glasbe.
Privzeta nastavitev normalizacije je
"izključeno".
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Za vključitev normalizacije:
1. Pritisnite CONFIG ali Konfig. na
začetni strani.
2. Pritisnite Nastavitve radia, nato
pritisnite Možnosti Gracenote.
3. Pritisnite Normalizacija za vklop
ali izklop.
Naslovnica albuma: Podatkovna
baza v okviru aplikacije Gracenote
vsebuje naslovnico albuma ali
informacije o glasbenem albumu na
USB napravi. Če aplikacija
Gracenote prepozna glasbo in
naslovnico albuma, jo poišče v
podatkovni zbirki in prikaže na
zaslonu radia. Najprej se vedno
prikaže naslovnica albuma, ki jo
vnaprej določi uporabnik. Če
Gracenote ne najde naslovnice
albuma, se prikažejo generične slike
zvrsti ali slike izvajalcev.
Več podobnih
Podatkovna baza Gracenote vsebuje
značilnosti glasbe, kot so zvrst,
glasbeno obdobje, regija, vrsta
izvajalca, vzdušje itd. Funkcijo
uporabite, če želite ustvariti seznam
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predvajanja z največ 30 skladbami, ki
so "podobne" trenutno predvajani
skladbi. Ko napravo znova priključite,
se seznam predvajanja shrani v meni
seznamov predvajanja. Če skladbe
odstranite iz naprave, jih sistem
preprosto preskoči in predvaja prvo
naslednjo skladbo.
Če želite ustvariti več podobnih
seznamov predvajanja, lahko to
storite prek zaslon na dotik ali s
funkcijo prepoznavanja glasu.
Ukazi glasovnega vodenja 3 181
Indeksiranje podatkovne baze
Gracenote
Med indeksiranjem podatkovne baze
Gracenote, so na voljo funkcije
Infotainment sistema, vključno z
izbiranjem glasbe iz menija. Glasba s
prepoznavanjem glasu ni na voljo,
dokler radio ne konča indeksiranja
naprave. Indeksiranje naprav, ki
vsebujejo veliko glasbe, lahko traja
nekoliko dlje. Indeksiranje naprave se
izvrši, ko napravo prvič priključite na
radio. Ko sporočilo "Indeksiranje"
izgine z zaslona, je radio pripravljen
za iskanje glasbe. Pri naslednji

povezavi ali ciklu vžiga se
"Indeksiranje" za hip prikaže na
zaslonu. Radio išče spremembe v
napravi in pripravlja seznam glasbe.
Če ni sprememb, je iskanje glasbe s
prepoznavanjem glasu na voljo.
Radio lahko indeksira in shrani dve
napravi z največ 10.000 skladbami na
vsaki napravi.

Odpravljanje težav z USB
napravami

Če sistem ne prepozna naprave ali če
glasbene datoteke ne vsebujejo
informacij o glasbi, obnovite privzete
nastavitve radia:
1. Pritisnite CONFIG.
2. Pritisnite Nastavitve vozila.
3. Pritisnite Vrnitev na tovarniške
nastavitve.
4. Pritisnite Da.

Priključitev USB naprav
Na USB vhod lahko priključite USB
napravo za množično shranjevanje ali
certificirano napravo Windows
Vista®/Media Transfer Protocol
(MTP).
USB vhod se nahaja na osrednji
konzoli.
USB ikona se prikaže, ko je USB
naprava priključena.

Predvajanje shranjenih
avdio datotek
Za predvajanje naprave USB opravite
naslednje:
■ Predvajanje se začne samodejno,
takoj ko je naprava USB povezana.
■ Pritisnite zaslonski gumb Tren.
predv. na začetni strani.

USB vhod
■ S pritiskanjem SRCE ali SRC na
volanu se pomikajte skozi
razpoložljive avdio vire, dokler se
ne prikaže zaslonska slika USB.
■ Pritisnite q/w na volanu za
predvajanje CD, izvajalca, albuma,
naslova skladbe ali zvrsti glasbe.
Glasovno vodenje 3 181
Podprti so seznami predvajanja
naslednjih formatov:
■ M3U (standardni in razširjeni)
■ iTunes
■ PLS (standardni)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
Medtem ko je aktiven vir USB, lahko
funkcije USB upravljate z naslednjimi
gumbi in upravnimi elementi:
Gumb MENU/SEL: vrtite za
pregledovanje seznama. Obrnite
hitro za hitro pregledovanje večjih
seznamov po abecednem redu.

r (predvajanje/premor): pritisnite
za začetek predvajanja, premor ali
nadaljevanje predvajanja trenutnega
medijskega vira.
t (prejšnja / nazaj):
■ Pritisnite za pomik na začetek
trenutne ali prejšnje skladbe. Če se
je skladba predvajala manj kot pet
sekund, se bo začela predvajati
prejšnja skladba. Če se je
predvajala več kot pet sekund, se
trenutna skladba začne predvajati
od začetka.
■ Pritisnite in držite za hiter pomik
nazaj po predvajani skladbi.
Spustite, da se vrnete na hitrost
predvajanja. Prikaže se pretečeni
čas.
v (naslednja / hitro naprej):
■ Pritisnite za pomik na naslednjo
skladbo.
■ Pritisnite in držite za hiter pomik
naprej po predvajani skladbi.
Spustite, da se vrnete na hitrost
predvajanja. Prikaže se pretečeni
čas.

USB meni
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V meniju USB so na voljo naslednje
možnosti:
Naključno: pritisnite za naključno
predvajanje skladb. Ponovno
pritisnite, da zaustavite naključno
predvajanje.
Predvajaj bolj kot to:
1. Pritisnite za samodejno
ustvarjanje seznama predvajanja
skladb, ki so podobne trenutno
predvajani skladbi.
2. Radio prikaže "Playlist Creation
Succeeded" (Seznam
predvajanja je uspešno ustvarjen)
in nadaljuje predvajanje trenutne
skladbe.
Če skladba ni bila najdena v
podatkovni bazi Gracenote, se
lahko prikaže Izdelava seznama
predvajanja ni uspela.
Izbriši samod. sez. predv.: pritisnite
za brisanje seznama predvajanja Več
podobnih.
Mape: pritisnite, da odprete seznam
map in dostopite do datotek znotraj
strukture map.
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Seznami predvajanja:
1. Pritisnite za prikaz seznamov
predvajanja, ki so shranjeni na
USB-ju.
2. Izberite seznam predvajanja za
prikaz seznama vseh skladb v
seznamu predvajanja.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Izvajalci:
1. Pritisnite za ogled seznamov
izvajalcev na napravi USB.
2. Izberite ime izvajalca za prikaz
seznama vseh albumov izvajalca.
3. Izberite album.
4. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Albumi:
1. Pritisnite za prikaz albumov, ki so
shranjeni na napravi USB.
2. Izberite album za prikaz seznama
vseh skladb na albumu.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.

Žanri:
1. Pritisnite za prikaz zvrsti, ki so
shranjene na napravi USB.
2. Izberite žanr za prikaz seznama
vseh skladb tega žanra.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Naslovi pesmi:
1. Pritisnite za prikaz seznama vseh
skladb na napravi USB.
2. Izberite žanr za prikaz seznama
vseh skladb tega žanra.
3. Skladbe so prikazane tako, kot so
shranjene na zgoščenki. Za
začetek predvajanja izberite
skladbo s seznama.

Slike

Ogledovanje slik je možno samo z
uporabo USB naprav. Če so slike
shranjene na kartici SD, jih prenesite
na napravo USB ali uporabite adapter
USB-SD. Datoteke, katerih velikost
presega štiri megapiksle, morda ne
bodo prikazane. Podprte so samo
datoteke jpeg, bmp, gif in png.
1. Pritisnite zaslonski gumb Ogled
na začetni strani.
2. Sistem išče mape s slikami. Med
iskanjem je prikazano sporočilo
Prosimo, počakajte ....

Datotečni sistem in
poimenovanje

Imena skladb, izvajalcev, albumov in
zvrsti so prevzeta iz datotečnih
informacij skladbe in so prikazana le,
če so prisotna. Radio prikaže ime
datoteke kot ime skladbe, če
informacija skladbe ni na voljo.

3. Prikaže se seznam. Izberite sliko
za ogled.

USB vhod
shranjene v sistemu, se prikažejo
možnosti Glavni pregledovalnik slik,
Časovnik slik in Naključne slike.
Če prikazane zaslonske slike ne
uporabite v šestih sekundah, zgornja
in spodnja vrstica z možnostmi
izgineta. Za vrnitev zgornje in spodnje
vrstice tapnite zaslon.
4. Ko se prikaže slika, imate na voljo
naslednje možnosti:
Info: pritisnite za vključitev ali
izključitev informacije o imenu
datoteke.
N: pritisnite za prikaz prejšnje slike, če
niste izbrali diaprojekcije.
l: pritisnite za preklop med
diaprojekcijo in ročnim načinom.
O: pritisnite za prikaz naslednje slike,
če niste izbrali diaprojekcije.
v: pritisnite za ročni zasuk slike za 90
stopinj v nasprotni smeri urnega
kazalca.
Meni: pritisnite, da se prikaže
zaslonska slika pregledovalnika
fotografij. Za konfiguracijo
pregledovanja fotografij, ki so
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Bluetooth glasba
Splošne informacije ................... 152
Nastavitev Bluetooth glasbe ...... 152
Delovanje ................................... 152

Splošne informacije
Pri ustrezni opremi lahko predvajate
glasbo prek povezane Bluetooth
naprave.
Združevanje telefona / naprave
3 187

Nastavitev Bluetooth
glasbe
Za predvajanje glasbe prek Bluetooth
naprave:
1. Vklopite napravo, združite
napravo s sistemom in jo
povežite.
Združevanje telefona / naprave
3 187
2. Za predvajanje glasbe izberite
eno od možnosti:
◆ Pritisnite zaslonski gumb
Bluetooth na začetni strani.
◆ Izberite Bluetooth avdio s
pritiskanjem SRCE.
◆ Izberite Bluetooth avdio s
pritiskanjem SRC na volanu.

Upravna stikala na volanu
3 129
◆ Uporaba glasovnega vodenja.
Glasovno vodenje 3 181

Delovanje
Z glasbo lahko upravljate bodisi prek
upravnih elementov Infotainment
sistema ali prek priključene naprave.
Če je telefon povezan s sistemom
prek možnosti Bluetooth avdio,
obvestila in zvoki telefona morda ne
bodo slišni na telefonu, dokler ne
prekinete Bluetooth povezave.
Funkcije obvestil se lahko razlikujejo
odvisno od modela telefona. Za
informacije o podpori za obvestila
preberite navodila za uporabo
telefona.

Meni Bluetooth avdio

Po pritisku na zaslonski gumb Meni
se lahko prikaže naslednje:
Naključno: pritisnite gumb
MENU/SEL za vključitev ali izključitev
nalaganja. Funkcije nalaganja ne
podpirajo vse naprave.

Bluetooth glasba
Ko izberete Bluetooth avdio, se
notranji predvajalnik Bluetooth
naprave, odvisno od stanja naprave,
morda ne bo odprl. Vsaka naprava se
zažene in predvaja avdio datoteke
različno. Preverite, ali se na povezani
napravi pri predvajanju Bluetooth
glasbe prek radia predvaja ustrezen
avdio vir. Medtem, ko vozilo miruje,
vklopite začetek predvajanja na
napravi.
Ko za vir zvoka izberete Bluetooth
avdio, lahko radio preklopi na
Bluetooth zaslon brez predvajanja
zvoka. Za začetek predvajanja
pritisnite r ali tipko za predvajanje
na povezani napravi. Pojav tega
stanja je odvisen od tega, kako
naprava komunicira prek Bluetooth
povezave.
Nekateri telefoni podpirajo prikaz
Bluetooth glasbenih informacij na
zaslonu radia. Radio po prejemu te
informacije preveri, ali je na voljo
naslovnica albuma za prikaz na
zaslonu.

Pri predvajanju glasbe prek Bluetooth
naprave preverite, ali je Bluetooth
naprava odklenjena in ali je na
domači strani zaslona prikazana
ustrezna glasbena aplikacija.
Pri napravah iPhone/iPod touch in
iPad predvajanje Bluetooth glasbe ne
deluje, če je naprava istočasno
povezana prek USB vhoda in
Bluetooth povezave.
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Zunanje naprave

Predvajanje zvoka
Predvajanje z naprave iPod®

Predvajanje zvoka ..................... 154
Uporaba aplikacij za pametni
telefon ........................................ 156

Ta funkcija podpira naslednje modele
naprave iPod:
■ iPod classic® (6. generacije)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G in 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G in 4G)
V naslednjih primerih utegne priti do
težav v delovanju:
■ Pri priklopu iPod-a, na katerem je
naložena sodobnejša verzija
gonilnega programa od verzije na
Infotainment sistemu.
■ Pri priklopu iPod-a, na katerem je
nameščena strojna programska
oprema drugih dobaviteljev.
Za priključitev naprave iPod:
1. Priključite en konec standardnega
iPod-USB kabla na vtičnico
naprave iPod.
2. Drugi skrajni del priključite v USB
vhod na osrednji konzoli.

Informacije o glasbi naprave iPod se
prikažejo na zaslonu radia in glasba
se začne predvajati na zvočnem
sistemu vozila.
Baterija iPod-a se samodejno polni
pri vklopljenem kontaktu. Po
odvzemu kontakta se iPod zaustavi in
polnjenje se prekine.
Če model iPod-a ni podprt, je glasbo
še vedno mogoče poslušati v vozilu,
tako da ga priklopite v priključek za
zunanje naprave z uporabo
standardnega stereo kabla debeline
3,5 mm (1/8 palcev).
Meni iPod

Uporabite Meni iPod za izbiro:

Zunanje naprave
Naključno: pritisnite za naključno
predvajanje skladb. Ponovno
pritisnite, da zaustavite naključno
predvajanje.
Predvajaj bolj kot to: omogoči, da
radio ustvari sezname predvajanja s
skladbami, ki so podobne trenutno
predvajani skladbi. Radio ustvari
seznam predvajanja, ki vsebuje do 30
podobnih skladb. Seznam
predvajanja se pojavi pod kategorijo
seznamov predvajanja v meniju za
prihodnje predvajanje.
1. Pritisnite za samodejno
ustvarjanje seznama predvajanja
skladb, ki so podobne trenutno
predvajani skladbi.
2. Radio prikaže "Playlist Creation
Succeeded" (Seznam
predvajanja je uspešno ustvarjen)
in nadaljuje predvajanje trenutne
skladbe.
Izbriši samod. sez. predv.: pritisnite
za brisanje seznama predvajanja Več
podobnih.

Seznami predvajanja:
1. Pritisnite za prikaz seznamov
predvajanja na napravi iPod.
2. Izberite ime seznama predvajanja
za prikaz seznama vseh skladb v
seznamu predvajanja.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Izvajalci:
1. Pritisnite za prikaz izvajalcev na
napravi iPod.
2. Izberite ime izvajalca za prikaz
seznama vseh albumov s
skladbami izvajalca.
3. Izberite album.
4. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Albumi:
1. Pritisnite za prikaz albumov, ki so
shranjeni na napravi iPod.
2. Izberite album za prikaz seznama
vseh skladb na albumu.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
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Žanri:
1. Pritisnite za prikaz zvrsti na
napravi iPod.
2. Izberite ime zvrsti za prikaz
seznama izvajalcev te zvrsti.
3. Izberite izvajalca za prikaz
albumov ali All Albums (Vsi
albumi) za prikaz vseh albumov te
zvrsti.
4. Za ogled albumov izberite
izvajalca.
5. Za ogled skladb izberite album.
6. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Naslovi pesmi:
1. Pritisnite za prikaz seznama vseh
skladb na napravi iPod.
2. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Podcast:
1. Pritisnite za prikaz poddaj na
napravi iPod.
2. Za začetek predvajanja izberite
ime poddaje.

156

Zunanje naprave

Skladatelji:
1. Pritisnite za prikaz skladateljev na
napravi iPod.
2. Izberite ime skladatelja za prikaz
seznama skladb skladatelja.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.
Zvočne knjige:
1. Pritisnite za prikaz zvočnih knjig
na napravi iPod.
2. S seznama izberite želeno
zvočno knjigo za začetek
predvajanja.
3. S seznama izberite skladbo za
začetek predvajanja.

Predvajanje z naprave iPhone
ali iPad

Ta funkcija podpira naslednje modele
naprav iPhone ali iPad:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S in 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Upoštevajte zgoraj opisana navodila
za uporabo naprave iPod. Za začetek
predvajanja glasbe lahko uporabite
glasovne ukaze "Predvajaj USB",

"Predvajaj izvajalca", "Predvajaj
album", "Predvajaj skladbo" ali
"Predvajaj zvrst."
Glasovno vodenje 3 181

Uporaba aplikacij za
pametni telefon

Odpravljanje težav z napravami
iPhone, iPod Touch in iPad

Stitcher SmartRadio™ je storitev
internetnega radia, ki prek avdio
sistema predvaja novice, športne in
zabavne oddaje. Ustvarite postaje na
zahtevo po meri ali odkrijte nove
oddaje prek pomnilniških postaj
internetnega radia Stitcher. Za
konfiguracijo računa si prenesite
aplikacijo s spletnih mest Android
Market ali iTunes Store ali obiščite
www.stitcher.com.
Za to aplikacijo potrebujete telefon ali
tablični računalnik. Uporabijo bodo
osebni podatkovni načrti mobilnega
telefona. Prepričajte se, da je na
napravi nameščena zadnja različica
in da je glasnost na napravi dovolj
visoka.
Telefoni BlackBerry te aplikacije ne
podpirajo.

Ko je preko USB vhoda in Bluetooth
povezave priključena naprava
iPhone, iPod touch ali iPad, zvok
morda ne bo slišen, če kot vir zvoka
na radiu izbran iPod. Če medtem, ko
je nastavljen vir zvoka iPod,
sprejmete telefonski klic in se zvok ne
pojavi, izberite ikono AirPlay na
napravi in izberite vtičnico naprave ali
ločite in ponovno priključite priključni
vtič na napravi.
Nekatere funkcije se lahko razlikujejo
odvisno od različice operacijskega
sistema v napravi.

Internetni radio Stitcher

Zunanje naprave
Za namestitev aplikacije Stitcher:
■ Na androidnem telefonu ali
tabličnem računalniku z internetno
povezavo obiščite spletno mesto
Android Play Store, poiščite
aplikacijo Stitcher in jo namestite v
telefon (ne na SD kartico).
■ V primeru naprav iPhone, iPad ali
iPod touch obiščite spletno mesto
iTunes store in poiščite Stitcher.
Zagon aplikacije Stitcher
Priključite iPhone, iPad ali iPod touch
na USB vhod ali povežite androidni
telefon prek Bluetooth povezave.
USB vhod 3 148
Bluetooth 3 187
Pri prvi uporabi nastavite postaje,
preden napravo povežete z vozilom.
Če je na napravi nameščena
najnovejša aplikacija, bo na začetni
strani na voljo Stitcher s pojavnim
prikazom vira.

Uporaba naprave iPhone, iPod Touch
ali iPad
1. Priključite napravo na USB vhod.
Zaslon telefona mora biti
odklenjen.
2. Za zagon aplikacije uporabite eno
od naslednjih možnosti:
◆ Aktivirajte aplikacijo na napravi.
◆ Pritisnite Stitcher na začetni
strani.
◆ Pritisnite q/w in izgovorite
"Stitcher" ali "Tune Stitcher."
◆ Sprejmite morebitna obvestila
na zaslonu naprave.
3. Če se Stitcher ne začne
predvajati, izberite kategorijo in
nato postajo.
Po zagonu aplikacije Stitcher
pritisnite SRCE ali SRC na volanu, da
se prikažejo funkcije aplikacije
Stitcher.
Če se po pritisku na zaslonski gumb
Stitcher ne zgodi nič, si prenesite
najnovejšo aplikacijo Stitcher in
ponovite postopek.
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Stitcher bo vedno, kadar je prek USB
vhoda priključena naprava iPhone,
iPad ali iPod touch, označen na
začetni strani. Za začetek uporabe se
prijavite v svoj račun.
Če je prikazano sporočilo Prever.
napravo, se zaslonska slika za prijavo
lahko prikaže na napravi.
Če se prikaže sporočilo Odkl. telefon
ali znova zaženite apl. in poskusite
znova, je telefon po možnosti
zaklenjen. Odklenite telefon, zaprite
aplikacijo, zaženite aplikacijo znova
in preverite, ali je domača stran vidna
na telefonu/napravi.
Uporaba androidnega telefona
1. Združite androidni telefon s
sistemom prek Bluetooth
povezave.
2. Za zagon aplikacije uporabite eno
od naslednjih možnosti:
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Zunanje naprave

◆ Aktivirajte aplikacijo na napravi.
◆ Izberite Stitcher na začetni
strani.
◆ Pritisnite q/w in izgovorite
"Stitcher" ali "Tune Stitcher."
3. Če se Stitcher ne začne
predvajati, izberite kategorijo in
nato postajo.
Po zagonu aplikacije Stitcher
pritisnite SRCE ali SRC na volanu, da
se prikažejo funkcije aplikacije
Stitcher.
Če se po pritisku na zaslonski gumb
Stitcher ne zgodi nič, si prenesite
najnovejšo aplikacijo Stitcher in
ponovite postopek.
Če je prikazano sporočilo Prever.
napravo, se zaslonska slika za prijavo
lahko prikaže na napravi.
Če se prikaže sporočilo Odkl. telefon
ali znova zaženite apl. in poskusite
znova, je vaš telefon po možnosti
zaklenjen.
Odklenite telefon, zaprite aplikacijo in
jo zaženite znova, da se vzpostavi
komunikacija.

Odpravljanje težav z aplikacijo
Stitcher
Povezava naprave z vozilom ni
mogoča
Če naprave ni mogoče povezati prek
USB vhoda ali povezave Bluetooth:
1. Izklopite vozilo.
2. Odprite in zaprite voznikova vrata,
počakajte približno 30 sekund in
poskusite znova povezati
napravo.
Ohranjevalnik baterije in aplikacije za
upravljanje opravil na telefonu lahko
povzročijo nepravilno delovanje
aplikacije Stitcher. Odstranite te
aplikacije iz telefona ali odstranite
Stitcher in Bluetooth iz seznama
opravil.
Aplikacije Stitcher ni mogoče zagnati
Če naprava ne more zagnati
aplikacije Stitcher:
■ Preverite, ali je nameščena zadnja
različica aplikacije Stitcher.
■ Preverite, ali ste prijavljeni v
Stitcher z aktivnim računom.

■ Pri androidnih napravah preverite,
ali je naprava združena s
sistemom, in ali je ikona Bluetooth
na zaslonu osvetljena.
■ Pri napravah iPhone, iPod touch ali
iPad preverite, ali je USB kabel
priključen na USB vhod, ali je
zaslon odklenjen in ali je prikazana
domača stran.
Zaprite aplikacijo Stitcher na
napravi in jo zaženite znova.
Naprave, ki omogočajo
večopravilnost, za zapiranje
aplikacije Stitcher zahtevajo
poseben korak. Glejte navodila za
uporabo mobilnega telefona.
Izguba zvoka
Razlog izgube zvoka aplikacije
Stitcher je lahko:
■ Slaba ali prekinjena podatkovna
povezava.
■ Napravo je treba napolniti.
■ Aplikacijo je treba zagnati znova.
■ Povezava med telefonom in radiem
je izgubljena.

Zunanje naprave
■ Če je naprava iPhone, iPod touch
ali iPad povezana prek Bluetooth
povezave in priključnega kabla, na
napravi izberite ikono AirPlay in
izberite priključni kabel ali izvlecite
priključni kabel iz naprave in ga
ponovno priključite.
■ Glasnost je nastavljena prenizko.
Povečajte glasnost na napravi.
Če se prekine povezava med
aplikacijo in napravo, se prikaže
sporočilo Odkl. telefon ali znova
zaženite apl. in poskusite znova.
Pritisnite V redu za ponovni poskus.
Priključitev USB naprav 3 148
Združevanje Bluetooth naprav
3 187
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Uporaba
Za dostop do zemljevida navigacije
pritisnite gumb NAV na čelni plošči ali
domači strani.
Za preklop med normalnim deljenim
in polnim pogledom zemljevida
ponovno pritisnite gumb NAV.
Kazalec smeri

V meni navigacije vstopite z
zaslonskim gumbom Meni v
spodnjem levem delu zaslona.

Gumbi zaslona na dotik

Razpoložljivi gumbi zaslona na dotik
so:

Vodenje
Za prikaz pogleda zemljevida
pritisnite Znak smeri. Možne so tri
nastavitve kazalca smeri:
■ 2D, sever zgoraj: prikazuje sever v
zgornjem delu zemljevida, ne glede
na smer vožnje vozila.
■ 2D, smer zgoraj: prikazuje smer
potovanja vozila. Ikona
zasenčenega trikotnika označuje
sever.
■ 3D, smer zgoraj: enako kot 2D
Smer zgoraj, vendar v 3D pogledu
zemljevida.
Načini zemljevida

pogledov. Nekatere poglede je
mogoče izbirati samo med vodenjem
po začrtani poti.
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Zanimive točke (POI) ob poti
Pritisnite za iskanje seznama
zanimivih točk (POI) ob ali v bližini
poti proti cilju. Izberite želeno
zanimivo točko.
Prikaz zanimivih točk (POI) na
zemljevidu

Druga možnost za spremembo
pogleda zemljevida je pritisk na ikono
za pogled zemljevida.
Zanimive točke (POI) v bližini

Pritisnite za izbiro glavnih kategorij
zanimivih točk (POI), ki naj bodo
prikazane na zemljevidu.

Pritisnite za spremembo pogleda
zemljevida pri uporabi navigacije.
Sistem nudi več polnih in razdeljenih

Pritisnite za iskanje seznama
zanimivih točk (POI) v bližini. Izberite
želeno zanimivo točko (POI).

Preklop med časom potovanja in
ciljem
Pritisnite za prilagoditev prikazov
"čas prihoda / potovanja" in "točka
poti / cilj" na glavni zaslonski sliki
zemljevida.
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Informacija o trenutnem položaju
Pritisnite za prikaz razdeljenega
zaslona, ki prikazuje informacije o
položaju vozila. To funkcijo je
mogoče izbrati tudi s pritiskom na
zavihek z informacijami vozila v
sredini spodnjega dela zaslona.
Lokacijo lahko shranite v adresar s
pritiskom na Shrani v razdeljenem
zaslonu.
Informacije o cilju
Pritisnite za razdeljeni zaslon
zemljevida, ki prikazuje naslednjo
točko poti / cilj. Lokacijo lahko
shranite v adresar s pritiskom na
Shrani v razdeljenem zaslonu.

Alfanumerična tipkovnica

Črke abecede, simboli, ločila in
številke, ko so na voljo, so prikazane
na navigacijskem zaslonu v obliki
alfanumeričnih tipkovnic. Alfa
tipkovnica se prikaže, ko je potrebno
vnesti podatke.
QWERTY ali ABCDEF: Pritisnite za
preklop med oblikama znakov
tipkovnice QWERTY ali ABCDEF.
Simboli: uporabite za izbiro simbolov.

Prostor: uporabite za vnos presledka
med znaki ali besedami imena.
Izbriši: pritisnite za brisanje
neustreznega znaka, ki ste ga izbrali.

Zemljevidi
To poglavje vsebuje osnovne
informacijo o podatkovni bazi
zemljevidov.
Podatki so shranjeni na notranjem
bliskovnem pomnilniku v
navigacijskem sistemu.

Podrobna območja

Podatkovna baza zemljevida vsebuje
lastnosti cestnega omrežja za
podrobna območja. Lastnosti
vsebujejo informacije, kot so npr.
imena ulic, naslovi in znaki za
prepoved zavijanja. Podrobno
območje vključuje vse glavne,
pomožne in dovozne ceste.
Podrobna območja vsebujejo
zanimive točke (POI), kot so
restavracije, letališča, banke,
bolnišnice, policijske postaje,
bencinski servisi, turistične
zanimivosti in zgodovinska obeležja.
Podatkovna baza zemljevida morda
ne vsebuje podatkov o novozgrajenih
območjih ali zadnjih popravkov.
Navigacijski sistem omogoča celovito
vodenje po podrobnih območjih
zemljevida.

Nastavitve zemljevidov

Sistem omogoča nastavitev merila
zemljevida. Med vožnjo se prikaz
zemljevida samodejno spreminja
glede na smer potovanja.

Vodenje
Merila zemljevidov

Merilo lahko nastavite v angleških ali
metričnih enotah. Za pretvorbo iz
angleškega v metrični sistem glejte
"Voznikov informacijski zaslon (DIC)"
v priročniku vozila.
Funkcije pomikanja

Obstajata dve metodi za spremembo
merila zemljevida:
■ Gumb MENU/SEL obrnite v smer
urinih kazalcev ali v nasprotno smer
urinih kazalcev za povečanje ali
zmanjšanje prikaza.
■ Za pomanjšanje ali povečanje
pogleda pritisnite gumb za merilo
zemljevida + ali − v spodnjih vogalih
zaslonske slike zemljevida.
Vrstica z merilom zemljevida
izgine, če stopnja velikosti prikaza
ni spremenjena v nekaj sekundah.

■ Za pomikanje po zemljevidu
pritisnite kjer koli na zaslonu
zemljevida in prikaže se simbol za
pomikanje.
■ Tapnite lokacijo na zemljevidu, da
se bo prikazala na sredini zaslona.
■ Pritisnite in držite zaslonsko sliko v
kateri koli smeri izven simbola za
pomikanje in pomikajte zemljevid v
tej smeri.
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■ Hitrost pomikanja se poveča, ko
pritisnete bliže robu zaslona.
■ Pritisnite NAV na čelni plošči za
izhod iz pomikanja po zemljevidu in
vrnitev na trenutni položaj vozila na
zemljevidu.

Za preklop med običajno zgornjo
vrstico (domača stran in priljubljene)
in informacijsko vrstico za zvok
pritisnite krožni puščici v zgornjem
delu zemljevida.

Posodobitve podatkov
zemljevidov

Podatki zemljevida v vozilu ustrezajo
najnovejšemu stanju informacij, ki so
bile na voljo ob izdelavi vozila.
Podatki zemljevida so občasno
posodobljeni, s pogojem, da so se
informacije o zemljevidu spremenile.
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Za dodatne informacije o delovanju
navigacijskega sistema ali postopka
posodobitve se obrnite na
pooblaščenega trgovca.

Simbol vozila prikazuje trenutni
položaj in smer vožnje vozila na
zemljevidu.

Razlage o obsegu podatkovne
baze
Območja pokritosti se spreminjajo
glede na stopnjo podrobnosti
zemljevida, ki so na voljo za vsako
območje. Nekatera območja imajo
višje stopnje podrobnosti kot druga.
To pa ne pomeni, da je prišlo do
težave v sistemu. Po posodobitvi
podatkov zemljevida je lahko za
območja, ki so prej imela omejene
podrobnosti, sedaj na voljo več
podrobnosti.

Pregled simbolov
Na sliki zemljevida se prikazujejo
naslednji standardni simboli.

Simbol cilja označuje končni cilj,
potem ko je bila pot načrtovana.
Če so bile trenutni poti dodane
smerne točke, vsaka ciljna smerna
točka prikaže predviden čas in
razdaljo.

Simbol točke poti označuje eno ali
več določenih točk poti.
Smerna točka je ciljna točka
postanka, ki je bila dodana načrtovani
poti.
Prikažeta se ocenjen čas in razdalja
do cilja.

Ta simbol označuje, da je pogled
zemljevida obrnjen s severom zgoraj:
Sever zgoraj prikaže sever na
zgornjem delu zaslona zemljevida, ne
glede na smer vožnje vozila.

Vodenje
Ta simbol na zaslonu izberite, če
želite spremeniti pogled v Sever
zgoraj ali 3D.

Simbol "ni GPS-a" se prikaže, ko ni
satelitskega signala globalnega
sistema za pozicioniranje.

Ta simbol označuje pogled
zemljevida Smer zgoraj.
Pogled s smerjo zgoraj prikazuje
smer vožnje vozila na zgornjem delu
zaslona zemljevida. Osenčeni
trikotnik označuje sever.
Pritisnite ta zaslonski simbol, da
preklopite v način 3D.
Simbol 3D je enak simbolu sever
zgoraj, vendar je zemljevid prikazan v
načinu 3D.

Ta simbol v spodnjem delu slike
zemljevida spremeni trenutni način
prikaza zemljevida.

Vožnja po poti
Opozorilo na nujen manever
Sistem prikazuje, da se približuje
točka nujnega manevra.

Vožnja po avtocesti.

Ta simbol na sliki zemljevida
prikazuje hitrostno omejitev na poti.
Hitrostna omejitev morda ni točna
zaradi sprememb, izdanih s strani
ministrstva za promet ali lokalnih
oblasti, ali zaradi zastarelih podatkov
zemljevida. Vedno upoštevajte
hitrostno omejitev, ki je označena s
prometnim znakom na cesti.
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Vožnja po mestni cesti.
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Cilj

Če vodenje po začrtani poti ni aktivno,
odprite zaslonsko sliko za vnos cilja s
pritiskom na zaslonski gumb Cilj na
začetni strani. Z vnašanjem ciljev
imate pri načrtovanju poti na voljo več
možnosti. Nekateri elementi za vnos
cilja, npr. Prejšnji cilji, Adresar in Moj
dom, morda ne bodo dostopni, če
pred tem niste vnesli ali shranili cilja.

Za prikaz zaslonske slike za vnos
naslova pritisnite zaslonski gumb
Vnos naslova. Določite pot z vnosom
države, mesta, ulice, hišne številke n
križišča.
Če niste vnesli države, polje za vnos
mesta ni dostopno. Za izbiro države
pritisnite zaslonski gumb na desni
strani imena mesta.
Če je država že določena in
prikazana, za spremembo izbrane
države pritisnite zaslonski gumb na
desni strani imena mesta.
Da bi olajšali izbiranje imena, sistem
poudari samo znake, ki so na voljo po
predhodno vnesenim znakom.

Vnos naslova

Država: vnesite državo.
Mes.: vnesite mesto.

Ulica: vnesite ulico.
Hišna številka: vnesite veljavni
naslov.
Križišče: vnesite ulico, ki se križa z
izbrano ulico.
Najprej vnesite ime mesta:
1. Vnesite mesto.
2. Vnesite cesto. Za brisanje
napačnih znakov uporabite
zaslonski gumb Izbriši.
Če je na voljo šest imen ali manj,
se prikaže seznam. Če je na voljo
več kot šest imen, se prikaže
števec ujemanj s številom ulic, ki
so na voljo. Pritisnite zaslonski
gumb Seznam za prikaz seznama
in izberite ulico.
3. Vnesite hišne številke.
4. Če želite, lahko kadar koli
pritisnete zaslonski gumb
Končano, nakar bo sistem
poskusil poiskati cilj na osnovi
vnesenih podatkov in ga prikazati
na zaslonu.

Vodenje
Izberite vrstico z možnimi
državami. Prikaže se seznam
razpoložljivih držav.
4. Izberite želeno državo.
5. Vnesite državo.
Cilj in državo lahko spremenite tudi z
glasovnim vodenjem.
Glasovno vodenje 3 181

Zanimive točke (POI)
5. Pritisnite zaslonski gumb Začetek
vodenja in pot je začrtana.
Vnos cilja v drugih državah
Če se naslov cilja nahaja v drugi
državi, morate najprej spremeniti
državo v navigacijskem sistemu.
Za spremembo naslova v državi:
1. Pritisnite zaslonski gumb Cilj na
začetni strani.
2. Za prikaz zaslonske slike za vnos
naslova, pritisnite zaslonski gumb
Naslov.
3. Pojdite na možnost držav in
opravite izbiro. Prikaže se
zaslonska slika za vnos države.
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Seznam zanimivih točk (POI)
omogoča iskanje ciljev po kategoriji,
imenu ali telefonski številki.
Vnos zanimive točke (POI) kot cilja:

Pritisnite zaslonski gumb Zanimive
točke na strani za vnos cilja. Pri
načrtovanju poti lahko izberete več
možnosti.
1. Izberite Ime.
2. Preverite, ali ste izbrali ustrezno
državo in mesto, nato izberite Išči.
3. Vnesite ime zanimive točke (POI).
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4. S črkovno tipkovnico izberite
nekaj znakov ali črkujte polno ime.
5. Pritisnite zaslonski gumb List
(Seznam); če je v seznamu šest
elementov ali manj, se bo takoj
prikazal seznam zanimivih točk
(POI).
6. Pritisnite želeno zanimivo točko
(POI).

Prejšnji cilji

Izberite cilj s prejšnjega seznama
ciljev. Priklicati je mogoče do 15 točk,
ki so bile predhodno vnesene. Če je
seznam poln, se najstarejši cilj ob
vnosu najnovejšega cilja samodejno
izbriše.

Adresar

7. Za izračun poti pritisnite zaslonski
gumb Začetek vodenja.

Če adresar ne vsebuje shranjenih
ciljev, shranite cilj:
1. Pritisnite Cilj na začetni strani.
2. Vnesite naslov po enem od
postopkov za vnos cilja (vnos
naslova, vnos zanimive točke
itd.).
3. Na zaslonski sliki za potrditev cilja
izberite Shrani.
4. Sistem prikaže možnosti Ime,
Številka, Ikona in Končano.
Shranite cilj s pritiskom na
Končano.
5. Za urejanje vnosa v adresarju
izberite Ime, Številka ali Ikona.
Če je cilj že shranjen v imeniku,
pritisnite Cilj na začetni strani za
prikaz zaslonskega gumba adresarja.
Izberite cilj, tako da izberete naslov, ki
je bil shranjen v adresarju.
1. Pritisnite zaslonski gumb
Adresar. Seznam prikaže vnose
adresarja.
2. S seznama izberite ciljno mesto.
3. Za izračun poti pritisnite zaslonski
gumb Začetek vodenja.

Vodenje
Za urejanje vnosov v adresarju:
1. Izberite element iz adresarja.
2. Na zaslonski sliki za potrditev cilja
izberite Ure..
3. Sistem prikaže možnosti Ime,
Številka, Ikona in Izbriši. Za
brisanje cilja iz adresarja pritisnite
Izbriši.
4. Za urejanje vnosa v adresarju
izberite Ime, Številka ali Ikona.

Zemljepisne koordinate

Izberite cilj glede na zemljepisno
širino in dolžino.
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Priljubljene poti

Za vnos v obliki koordinat, torej
zemljepisne širine in dolžine:
1. Pritisnite Cilj na začetni strani. Za
prikaz zgornje slike pritisnite
zaslonski gumb Geograf. širina
Geografska dolžina:.
2. Za spremembo izberite Geograf.
širina ali Geografska dolžina:.
Vnesite koordinate v stopinjah,
minutah in sekundah. Za
shranjevanje in izhod pritisnite
Končano.
3. Če je informacija pravilna,
pritisnite zaslonski gumb Išči.
4. Pritisnite zaslonski gumb Začetek
vodenja. Pot se začrta.

Dodajanje priljubljene poti:
1. Pritisnite zaslonski gumb Cilj za
prikaz zgornje zaslonske slike
Priljubljene poti.
2. Pritisnite zaslonski gumb
Priljubljena pot za prikaz Nova
priljubljena pot.
3. Za vnos imena priljubljene poti
izberite Nova priljubljena pot.
4. Za vrnitev na seznam priljubljenih
poti pritisnite V redu.
5. Izberite priljubljeno pot in dodajte
točko poti po enakem postopku,
kot bi vnesli naslov, zanimivo
točko itd.
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Izbiranje priljubljene poti:
1. Pritisnite zaslonski gumb Cilj za
prikaz zgornje zaslonske slike
Priljubljene poti.
2. Pritisnite zaslonski gumb
Priljubljene poti, da se prikaže
seznam razpoložljivih priljubljenih
poti.
3. Poiščite in izberite priljubljeno pot.
4. Pritisnite zaslonski gumb Začetek
vodenja. Pot se začrta.
Brisanje priljubljene poti:
1. Pritisnite zaslonski gumb Cilj za
prikaz zgornje zaslonske slike
Priljubljene poti. Pritisnite ta
gumb, če si želite ogledati
seznam razpoložljivih priljubljenih
poti.
2. Poiščite in izberite pot, ki jo želite
izbrisati.
3. Pritisnite Ure..
4. Pritisnite Izbriši priljubljeno pot.
Preimenovanje poti:
1. Pritisnite zaslonski gumb Cilj za
prikaz zgornje zaslonske slike
Priljubljene poti. Pritisnite ta

2.
3.
4.
5.

gumb, če si želite ogledati
seznam razpoložljivih priljubljenih
poti.
Pritisnite zaslonski gumb Ure..
Izberite Uredi ime.
Ime vnesite s pomočjo tipkovnice.
Pritisnite zaslonski gumb
Končano. Novo ime bo v meniju
priljubljenih poti.

Če je cilj že shranjen kot domači
naslov, pritisnite tipko Cilj, da se
prikaže zaslonski gumb Moj dom.
Pritisnite to tipko za začetek vodenja.

Izbiranje na zemljevidu

Domači naslov

Če domači naslov ni vnesen, shranite
cilj s pritiskom na tipko Cilj. Vnesite
naslov z enim od postopkov za vnos
cilja (vnos naslova, vnos zanimive
točke itd.). Na zaslonski sliki za
potrditev cilja izberite Save as Home
(Shrani kot domači naslov).

■ Pritisnite zaslonski gumb Cilj za
prikaz zgornje zaslonske slike
Izberi z zemljev.. Pritisnite ta gumb
za prikaz zemljevida s simbolom za
pomikanje v sredini zemljevida.
■ Pritisnite gumb Povečaj/Pomanjšaj
na zaslonu in pritisnite zemljevid,
da določite cilj. S prstom pritisnite
na zemljevid in ga držite, da
aktivirate hitro pomikanje.
■ Pritisnite tipko Pojdi v spodnjem
delu zaslona, da se prikaže
zaslonska slika za potrditev cilja.
■ Pritisnite zaslonski gumb Začetek
vodenja. Pot se začrta.

Vodenje
Travel guide (vodič)

Pritisnite zaslonski gumb Popotn.
vodnik na strani za vnos cilja. Pri
načrtovanju poti lahko izberete več
možnosti.

Seznam zanimivih točk potovalnega
vodiča omogoča iskanje ciljev po
kategoriji ali imenu.

Vnos po kategorijah zanimivih
točk (POI)

1. Za dostop do zaslonske slike za
izbiro zanimivih točk (POI) izberite
Kategorija v meniju Seznam
zanimivih točk (POI).
2. Vnesite potrebne informacije,
tako da najprej izberete vrstico za
lokacijo; odpre se meni za
lokacije.
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3. Izberite poljubno možnost vrstice,
npr. V bližini.
4. V meniju za izbiro zanimivih točk
(POI) izberite kategorijo, da se
odpre seznam zanimivih točk
(POI).

5. Izberite poljubno možnost vrstice,
npr. Vse POI.
6. V meniju za izbiro zanimivih točk
(POI) izberite Način razvrščanja,
da se odpre ustrezen meni za
iskanje. Na voljo sta dve
možnosti. Na voljo je možnost Po
razdalji ali Po imenu.
7. Izberite Išči.
8. Izberite želeno zanimivo točko.
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Vnos zanimive točke (POI) kot cilja:

1. Izberite Ime.
2. Preverite, ali ste izbrali ustrezno
državo, pokrajino in mesto, nato
izberite Išči.
3. Vnesite ime zanimive točke (POI).
4. S črkovno tipkovnico izberite
nekaj znakov ali črkujte polno ime.
5. Pritisnite zaslonski gumb
Končano; če je v seznamu šest
elementov ali manj, se bo takoj
prikazal seznam zanimivih točk
(POI).
6. Pritisnite želeno zanimivo točko
(POI).

Potovalni vodič po zanimivih točkah
(POI) vsebuje nekatere podrobne
informacije o izbrani zanimivi točki. Te
informacije lahko vključujejo:
■ kratek opis
■ naslov
■ številko
■ delovni čas
■ ceno
■ spletno mesto.
Za nekatere lokacije ali države
fotografije morda niso na voljo.

Potrditev cilja

Zaslonska slika za potrditev cilja
ponuja več možnosti:

Začetek vodenja: pritisnite za začetek
izračunavanja poti do prikazanega
cilja.
Prikaži na zemljevidu: pritisnite za
preklop na pogled zemljevida s
prikazom cilja v sredini zemljevida.
Možnosti poti: pritisnite za
spremembo možnosti poti. Glejte
možnosti poti, ki sledijo.
Kliči: če je na voljo možnost
telefoniranja, pritisnite za telefonski
klic prikazane telefonske številke.
Shrani kot dom: pritisnite, če želite
prikazan cilj shraniti kot domači
naslov. Domači naslov se shrani na
vrhu seznama ciljev v adresarju.
Shrani / Ure.: pritisnite, da shranite
prikazan cilj v adresar. Če je prikazani
cilj že shranjen v adresarju, se
prikaže element menija za urejanje.

Vodenje
Route options

Pritisnite za prikaz različnih možnosti
poti.
Nadomestne poti: če je ta možnost
omogočena, sistem po izbiri Začetek
vodenja prikaže dodatno zaslonsko
sliko. Izberite izračunane poti
Najhitrejša, Najkrajša ali Eco, preden
izberete Pojdi.
Najhitrejša: izračunana bo najhitrejša
pot.
Najkrajša: izračunana bo najkrajša
pot.
Eco: izračunana bo pot z najnižjo
porabo goriva z upoštevanjem hitrosti
in razdalje.

V meniju z možnostmi poti so na voljo
prednostne poti, ki so v privzeti
nastavitvi v celoti omogočene.
Omogočene prednostne poti so
označene s kljukico. Vse te
prednostne poti so upoštevane pri
izračunu poti. Prednostne poti, ki jih
prekličete, ne bodo upoštevane v
izračunu poti.
Uporabi avtoceste: prekličite izbiro,
če se želite izogniti glavnim cestam.
Uporabi ceste s cestnino: prekličite
izbiro, če se želite izogniti plačljivim
cestam.
Uporabi trajekte: prekličite izbiro, če
se želite izogniti trajektom.
Uporabi predore: prekličite izbiro, če
se želite izogniti tunelom.
Uporabi omejeni čas: prekličite izbiro,
če se želite izogniti cestam s časovno
omejeno uporabo.
Uporabi avtovlak: prekličite izbiro, če
se želite izogniti avtovlakom.
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Meni z aktivnim vodenjem

Po vnosu cilja je mogoče opraviti več
različnih funkcij. Pritisnite zaslonski
gumb Cilj za dostop do zaslonske
slike z menijem poti.
Prekliči vodenje
Za preklic trenutne poti pritisnite
Prekliči vodenje.
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Seznam ciljev

Izogni se ob enem od manevrov
zavijanja. Izbrati je mogoče do osem
cestnih odsekov, ki se jim želite
izogniti.

Točke poti
Trenutni poti je mogoče dodati do tri
točke poti. Točke poti je mogoče
urejati (premikati) ali brisati.

Seznam izogibanj
Izberite Seznam za izogibanje za
prikaz seznama cestnih odsekov z
možnostjo izogibanja, ki jih je mogoče
odstraniti s seznama.
Če si želite ogledati možnosti
organiziranja točk poti, izberite
Seznam ciljev.
Seznam zavojev

Glasovno sporočilo
Če si želite ogledati možnosti za
onemogočenje ali upravljanje
glasovnih obvestil pri navigaciji,
izberite Glasovni poziv.
Obvoz
Za prikaz možnosti obvozov pritisnite
Obvoz. Izberete lahko obvoz celotne
poti ali obvoz določene razdalje.

Za ogled manevrov zavijanja na
celotni poti izberite Seznam križišč.
Če se želite izogniti cestnemu
odseku, pritisnite zaslonski gumb

Route options
Dostop do te funkcije je mogoč iz
menija za potrditev cilja in menija
ciljev pri aktivnem vodenju. Glejte
zgornji opis Potrditev cilja v tem
poglavju.

Za dodajanje smerne točke:
1. V meniju s seznamom točk poti
izberite Dodaj točko poti.
2. Smerno točko vnesite s katerim
koli načinom za dodajanje cilja.
Sistem začrta in označi pot, po
kateri lahko začnete voziti.
3. Za več točk poti pritisnite Dodaj
točko poti in dodajte točke poti v
želenem vrstnem redu na
načrtovani poti.
Za brisanje smerne točke:
1. V meniju načrtovane poti pritisnite
Seznam ciljev.

Vodenje
2. Pritisnite Izbriši točko poti.

Če želite seznam ciljev shraniti kot
priljubljeno pot, izberite Shrani.

Konfiguracija menija
Konfiguracijski meni je namenjen za
nastavitve funkcij in izbirnih možnosti,
npr. nastavitve zvoka, radia,
navigacije (nav), način prikaza ali
nastavitve časa.
3. Izberite točke poti, ki jih želite
izbrisati. Pritisnite zaslonski gumb
Izbriši.
Funkcija razvrščanja točk poti
omogoča reorganizacijo seznama
ciljev.
Za razvrščanje točke poti:
1. V meniju načrtovane poti pritisnite
Seznam ciljev.
2. Pritisnite Razvrsti točke poti.
3. Izberite točko poti, ki jo želite
premakniti.
4. Izberite mesto, kamor želite
premakniti točko poti.
Za brisanje vseh točk poti naenkrat,
izberite Izbriši vse točke poti.

1. Pritisnite zaslonski gumb Konfig.
na začetni strani ali gumb
CONFIG na čelni plošči.
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2. Pomikajte drsnik, dokler se ne
prikaže želena možnost. Izberite
nastavitve, ki jih želite spremeniti.
Za informacije o nastavitvah
glavnih funkcij vozila glejte
navodila za uporabo vozila.

Jeziki

Pritisnite gumb Konfig. na začetni
strani ali gumb CONFIG na čelni
plošči, da se odprejo možnosti
menija. Obrnite gumb MENU/SEL ali
se dotaknite drsnega traku, da se
pomaknete po vseh razpoložljivih
možnostih. Za prikaz jezikov pritisnite
gumb MENU/SEL ali Jeziki. Izberite
želen jezik.

Nastavitve časa in datuma
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Za prikaz menija za datum in čas
pritisnite zaslonski gumb Čas in
datum.
Samodejna posodobitev ure: če je ta
funkcija omogočena, se ura posodobi
samodejno.
Nastavi čas: pritisnite + ali -, da
povečate ali zmanjšate ure in minute,
prikazane na uri.
Nastavi datum: pritisnite + ali -, da
povečate ali zmanjšate datum.
12/24 urni zapis časa: pritisnite
zaslonski gumb 12 ure za standardni
čas; pritisnite zaslonski gumb 24 ur za
vojaški čas.
Za shranjevanje nastavitev pritisnite
zaslonski gumb Nazaj.

Nastavitve radia

Pritisnite gumb Konfig. na začetni
strani ali gumb CONFIG na čelni
plošči, da se odprejo možnosti
menija. Obrnite gumb MENU/SEL ali
pritisnite na drsni trak, da se
pomaknete po vseh razpoložljivih
možnostih. Pritisnite gumb
MENU/SEL ali pritisnite Nastavitve
radia za prikaz menija Nastavitve

radia. Pritisnite to funkcijo za
spreminjanje prikazanih radijskih
informacij, prednastavljenih strani in
nastavitve glasnosti.
Nastavitve radia so:
Samodejna glasnost: izberite
Izključeno, Nizka, Srednja ali Visoka
občutljivost za samodejno nastavitev
glasnosti in zmanjšanje učinkov
motečega šumenja v ozadju, ki ga
povzročajo spremembe cestnih
površin, hitrosti vožnje ali odprta
stekla. Ta funkcija najbolje deluje pri
nizki glasnosti, kjer je šumenje v
ozadju običajno glasnejše od
glasnosti zvočnega sistema.
Možnosti Gracenote: Pritisnite, če
želite omogočiti/onemogočiti
normalizacijo, ki se uporablja v
podporo prepoznavanju glasu in
razvrščanju medijev.
CD predvajalnik 3 142, USB 3 146,
zunanje naprave 3 145, Bluetooth
glasba 3 152
Največja glasnost ob zagonu:
pritisnite za nastavitev najvišje
stopnje glasnosti ob vklopu, ki bo

uporabljena, tudi če je bila pri
izklopljenem radiu nastavljena višja
glasnost.
Število priljubljenih strani: pritisnite za
izbiro števila strani FAV (Priljubljene),
ki naj bodo prikazane.
Informacije o različici programske
opreme: pritisnite za prikaz
informacije o vgrajeni in programski
opremi za posodobitev (če je na
voljo).

Nastavitve telefona

Telefon 3 187

Nastavitve navigacije (pri
ustrezni opremi)

Z uporabo zaslonskega gumba imate
na voljo različne nastavitve
konfiguracijskega menija. Nekatere
možnosti so na voljo samo po
načrtovanju poti.

Vodenje
Glasnost vodenja: izberite za
spremembo glasnosti obvestil
navigacije.
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Opozorila pri vodenju

Izbriši shranjene cilje

Glasovno sporočilo

V meniju za glasovna obvestila lahko
spremenite funkcije le-teh.
Glasovni pozivi vodenja: označite s
kljukico, če želite vključiti glasovna
obvestila navigacije. Označite s
kljukico, če želite izključiti glasovna
obvestila pri navigaciji.

Pritisnite za brisanje vseh shranjenih
ciljev. Prikaže se podmeni za brisanje
shranjenih ciljev. Izberite želene
možnosti brisanja, za nadaljevanje
pritisnite tipko Izbriši. Prikaže se
zaslonska slika, ki zahteva potrditev
ali preklic brisanja.

Pritisnite za prikaz pojavnih opozoril
pri vodenju na zemljevidu ali glavnih
zaslonskih slikah, kot npr. avdio,
telefon itd. Če je možnost opozoril pri
vodenju vključena, je prikazana
kljukica.

Nastavitve vozila

Glejte "Osebne nastavitve vozila" v
navodilih za uporabo vozila.
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Nastavitve zaslona

Prikažejo se lahko naslednje
možnosti:
Meni domače strani: pritisnite za
prilagoditev začetne domače strani
po meri.
Možnosti kamere zadaj: pritisnite za
možnosti vzvratne kamere.
Izklop prikazovalnika: pritisnite za
izključitev zaslona. Zaslon se spet
vključi, če pritisnete poljuben gumb
radia ali se dotaknete zaslona (pri
ustrezni opremi).
Nastavitve zemljevida: pritisnite, če
želite v podmeniju spremeniti
samodejno povečanje pogleda,

omogočiti prikaz omejitve hitrosti na
zemljevidu ali spremeniti nastavitve
prikaza zemljevida.
Prikaz zemljevida: pritisnite za
spremembo ozadja zaslona.
■ Samodejna nastavitev samodejno
nastavi ozadje zaslona glede na
pogoje zunanje osvetlitve.
■ Dnevna nastavitev osvetli ozadje
zemljevida.
■ Nočna nastavitev zatemni ozadje
zemljevida.
Če želite spremeniti splošno svetlost
zaslona, lahko to storite z elementi za
nastavitev osvetlitve instrumentne
plošče vozila.

Globalni sistem za
pozicioniranje
Položaj vozila določajo satelitski
signali, različni signali vozila in
podatki zemljevida.
Včasih lahko druge motnje, kot so
stanje satelitov, oblika ceste, stanje
vozila in/ali druge okoliščine, vplivajo

na sposobnost navigacijskega
sistema, da določi natančni položaj
vozila.
GPS prikaže trenutni položaj vozila s
pomočjo signalov, ki jih posredujejo
GPS sateliti. Ko vozilo ne prejema
signalov s satelitov, se na zaslonu
zemljevida prikaže simbol.
Navigacijski simboli 3 164
Če drži vsaj ena od naslednjih trditev,
sistem morda ne bo na voljo ali pa
lahko pride do motenj:
■ Signale ovirajo visoke stavbe,
drevesa, veliki tovornjaki ali tunel.
■ Sateliti so v postopku popravila ali
nadgradnje.
Če GPS ne deluje pravilno, za več
informacij glejte:
Težave z vodenjem po začrtani poti
3 179
Servisiranje navigacijskega sistema
3 180

Vodenje

Pozicioniranje vozila
Včasih je lahko položaj vozila na
zemljevidu netočen zaradi enega ali
več naslednjih razlogov:
■ Cestni sistem se je spremenil.
■ Vozilo vozi na spolzkem cestišču,
kot je pesek ali sneg.
■ Vozilo vozi po vijugastih cestah ali
dolgih ravnih cestah.
■ Vozilo se približuje visoki zgradbi ali
velikemu vozilu.
■ Ulice so vzporedne z avtocesto.
■ Vozilo je bilo premeščeno s
transportnim vozilom ali trajektom.
■ Kalibracija trenutnega položaja je
nepravilno nastavljena.
■ Vozilo vozi z visoko hitrostjo.
■ Vozilo je spremenilo smer več kot
enkrat ali vozilo obrača na vrtljivi
plošči na parkirišču.
■ Vozilo vstopa in/ali izstopa s
parkirišča, iz garaže ali zaprtega
prostora.
■ GPS signal ni sprejet.

■ Na vozilu je nameščen strešni
nosilec.
■ Na pnevmatike so bile nameščene
verige.
■ Pnevmatike so bile zamenjane ali
so obrabljene.
■ Tlak v pnevmatikah je nepravilen.
■ To je prva uporaba navigacije,
potem so bili podatki zemljevida
posodobljeni.
■ 12-voltni akumulator je bil več dni
odklopljen.
■ Vozilo vozi pri počasni mestni
vožnji in se večkrat ustavi in
zažene.

Težave z vodenjem po
začrtani poti
Neustrezno vodenje po začrtani poti
se lahko pojavi pod enim ali več
pogoji, ki sledijo:
■ Zavoj ni bil izveden na prikazani
cesti.
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■ Vodenje po začrtani poti morebiti ni
na voljo, ko uporabite samodejno
spremembo začrtane poti za
naslednji desni ali levi zavoj.
■ Ko uporabljate samodejno
spremembo začrtane poti, poti
morebiti ni mogoče spremeniti.
■ Pri zavijanju na križišču ni vodenja
po začrtani poti.
■ Sistem lahko občasno javi imena
krajev.
■ Med vožnjo z visoko hitrostjo lahko
upravljanje samodejne spremembe
začrtane poti traja dolgo.
■ Če se vozite proti cilju, ne da bi se
peljali skozi nastavljeno smerno
točko, lahko samodejna
sprememba začrtane poti prikaže
pot, ki se vrača k nastavljeni smerni
točki.
■ Pot prepreči vstop vozila, zaradi
časovnega ali sezonskega
pravilnika ali druge veljavne
zakonske uredbe.
■ Nekaterih poti ni mogoče poiskati.
■ Pot do cilja mogoče ne bo
prikazana, če obstajajo nove ceste,
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če so bile ceste nedavno
spremenjene ali če določene ceste
niso vključene v podatke
zemljevida.
Zemljevidi 3 162
Za ponovno kalibracijo položaja
vozila na zemljevidu parkirajte z
motorjem v teku za dve do pet minut,
dokler se položaj vozila ne posodobi.
Prepričajte se, da je vozilo parkirano
na lokaciji z odprtim pogledom in
stran od večjih ovir.

Storitev navigacijskega
sistema
Če navigacijski sistem potrebuje
servis in so tukaj opisani koraki bili
upoštevani, ampak so težave še
vedno prisotne, se obrnite na vašega
prodajalca za pomoč.

Glasovno vodenje

Glasovno vodenje
Prepoznavanje glasu ................. 181

Prepoznavanje glasu
Prepoznavanje glasu omogoča
prostoročno upravljanje funkcij
Infotainment sistema.
Glasovno vodenje je mogoče
uporabiti pri vklopljenem radiu ali
aktivni zakasnitvi izklopa (RAP).
Glejte "Aktivna zakasnitev izklopa
(RAP)" v uporabniških navodilih.
Sistem ohranja minimalno stopnjo
glasnosti.

Uporaba glasovnega vodenja
1. Pritisnite q/w na volanu. Avdio
sistem je utišan. Zasliši se
glasovno obvestilo "Please say a
command" (Izgovorite
ukaz).Izgovorite ukaz po pisku.
Če se pisk ne oglasi, preverite, ali
je glasnost dovolj visoka.
Pri aktivni funkciji prepoznavanja
glasu sistem prikazuje simbol w v
zgornjem desnem vogalu
zaslona.
2. Razločno izgovorite enega od
ukazov, ki so navedeni v tem
poglavju.
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Če želite preskočiti glasovna
obvestila, dvakrat pritisnite q/w na
volanu.

Preklic glasovnega vodenja
1. Če odgovor sistema ne ustreza
glasovnemu ukazu, pritisnite in
spustite gumb x/n na volanu ali
recite "Goodbye" (Na svidenje) ali
"Cancel" (Prekliči).
2. Sistem odgovori "Goodbye" (na
svidenje).

Uporabni nasveti za glasovno
podajanje ukazov

■ Ko je na voljo več ukazov, izberite
ukaz, ki vam najbolj ustreza.
■ Besede v oklepajih so poljubne. Na
primer, za ukaz "Tune FM
(frequency)" (Naravnaj FM
(frekvenca)), lahko izgovorite
bodisi "Tune FM 87.7" (Naravnaj na
FM 87.7) ali "Tune FM" (Naravnaj
FM).
■ Ko sistem prepozna ukaz, izvrši
želeno funkcijo ali zahteva potrditev
izbire.
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■ Če sistem ne prepozna ukaza,
izgovori "Pardon" (Oprostite).
■ Če sistem s težavo prepoznava
ukaz, potrdite, da je ukaz ustrezen.
Poskusite izreči ukaz razločneje ali
po oddanem tonu nekoliko
počakajte.
■ Na razločnost glasovnih ukazov
lahko vplivata hrup iz ozadja
(visoka nastavitev ventilatorja
klimatske naprave, odprta okna) ali
zunanji hrup (tudi pri zaprtih oknih).
■ Sistem lahko prepoznava ukaze v
različnih jezikih, npr. angleščini,
kanadski francoščini ali španščini.
Sistem prepozna samo ukaze, ki so
osnovani na izbranem jeziku.
■ Za povečanje ali zmanjšanje
glasnosti med sejo glasovnega
vodenja obrnite gumb za glasnost
radia ali pritisnite gumb za glasnost
na volanu. Če glasnost nastavite
med sejo glasovnega vodenja, se
na zaslonu pojavi vrstica za
glasnost, ki prikazuje nastavitev
stopnje glasnosti. To spremeni tudi
glasnost sporočil vodenja.

■ Pri uporabi ukazov za navigacijo si
vzemite čas in se seznanite z
naslovom. Daljši časovni zamik
med navajanjem naslova lahko
povzroči, da sistem ne prepozna
naslova in posledično vodi na
napačno lokacijo.
■ Pri navajanju hišne številke sistem
prepozna digitalni format ali
numerično besedilo. Na primer,
izgovorite lahko "3-0-0-0-1" ali
"trideset tisoč ena."
■ Če sistem tudi po več poskusih
dodeli cilj napačni državi, izgovorite
ukaz "Change country" (Spremeni
državo) ter izberite ustrezno
državo. Za vnos cilja v drugi državi
morate v sistemu najprej spremeniti
državo.

Ukazi glasovnega vodenja

Naslednji seznam prikaže glasovne
ukaze, ki so na voljo za Infotainment
sistem ter kratek opis vsakega ukaza.
Ukazi so navedeni s poljubnimi
besedami v oklepajih. Uporaba
glasovnih ukazov; glejte zgornja
navodila.

Ukazi za radio
Radio AM, Radio FM, Melodija
Stitcher: ukaz za sprejemanje
določenega valovnega območja in
zadnje postaje.
Radio AM … (frekvenca), Radio FM
… (frekvenca): ukaz za sprejem
določenega valovnega območja in
zadnje postaje.
Dobro: ukaz "Palec gor" za trenutno
skladbo ali postajo v sprejemu
Stitcher.
Slabo: ukaz "Palec dol" za trenutno
skladbo ali postajo v sprejemu
Stitcher.
Ukazi Moji mediji
CD, AUX, USB ali Bluetooth: ukaz za
spremembo vira.
[Play] C D: ukaz za predvajanje CDja. Na primer, izgovorite "Play CD"
(Predvajaj CD).
Naslednji ukazi so možni le v
povezavi z viri USB, iPod in iPhone.
Sistem jih podpira po končanem
indeksiranju naprave.

Glasovno vodenje
Play artist (ime izvajalca): ukaz za
predvajanje skladb določenega
izvajalca. Na primer, izgovorite "Play
artist <artist name>." (Predvajaj
izvajalca <ime izvajalca>).
Play album (naslov albuma): ukaz za
predvajanje določenega albuma.
Play song (naslov skladbe): ukaz za
predvajanje določene skladbe.
Play genre (ime zvrsti): ukaz za
predvajanje določene zvrsti.
Search artist … (ime izvajalca): ukaz
za prikaz seznama vseh skladb
določenega izvajalca. Na primer,
izgovorite "Search artist <artist
name>." (Išči izvajalca <ime
izvajalca>).
Search composer … (ime
skladatelja): ukaz za prikaz seznama
vseh skladb določenega skladatelja.
Na primer, izgovorite "Search
composer <composer name>." ("Išči
skladatelja <ime skladatelja>).

Search album … (ime albuma): ukaz
za prikaz seznama vseh skladb
določenega albuma. Na primer,
izgovorite "Search album <album
name>." (Išči album <ime albuma>).
Search genre … (ime zvrsti): ukaz za
prikaz seznama vseh skladb
določene zvrsti. Na primer, izgovorite
"Search genre <genre name>." (Išči
zvrst <ime zvrsti>).
Search folder … (ime mape): ukaz za
prikaz seznama vseh skladb v
določeni mapi. Na primer, izgovorite
"Search folder <folder name>." (Išči
mapo <ime mape>).
Search play list … (ime seznama
predvajanja): ukaz za prikaz
seznama vseh skladb v določenem
seznamu predvajanja. Na primer,
izgovorite "Search playlist <playlist
name>." (Išči seznam predvajanja
<ime seznama>).
Search audio book
$<SD_SPEECH_MEDIA_AUDIO‐
BOOK_SLOT_CMD> (ime zvočne
knjige): ukaz za prikaz seznama vseh
zvočnih zapisov v določeni zvočni
knjigi. Na primer, izrecite "Search
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audiobook <audiobook name>." (Išči
zvočno knjigo <naslov zvočne
knjige>).
Search podcast … (ime poddaje):
ukaz za prikaz seznama vseh zvočnih
zapisov v določeni poddaji. Na
primer, izgovorite "Search podcast
<podcast name>." (Išči poddajo <ime
poddaje>.").
Predvajaj take kot ta...: ukaz za
ustvarjanje seznama skladb, ki so
podobne trenutno predvajani skladbi.
Ukazi za navigacijo (pri ustrezni
opremi)
Za vključitev prepoznavanja glasu pri
navigaciji:
1. Pritisnite q/w na volanu. Avdio
sistem je utišan. Zasliši se
glasovno obvestilo "Please say a
command" (Izgovorite ukaz).
Počakajte na pisk, preden
izgovorite ukaz.
Če se pisk ne oglasi, preverite, ali
je glasnost dovolj visoka.
Pri aktivni funkciji prepoznavanja
glasu sistem prikazuje simbol w v
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zgornjem desnem vogalu
zaslona.
2. Razločno izgovorite ukaz
"Navigation" (Navigacija).
3. Razločno izgovorite enega od
ukazov v tem poglavju.
Naslednji ukazi so veljavni šele po
tem, ko izrečete ukaz "Navigacija".
Change Country: sprememba izvorne
države za vnos cilja v ustrezni regiji.
Navi | Navigation | Destination:
omogoča določitev cilja v enem
koraku. Sistem prepozna naslov, če
ga določite v enem koraku ali
izgovorite središče mesta.
Določeni naslov: omogoča določitev
naslova v enem koraku. Naslov
določite v zaporedju: država, mesto,
ulica in hišna številka.
Križišče: kot naslov je mogoče določiti
križišče. Naslov določite v zaporedju:
država, mesto, ulica in križišče.
Telefonski imenik: če s sistemom
združite telefon, ki ima pod stiki
shranjene naslove, lahko naslov stika

postane točka poti. Če sistem ne
prepozna naslova, se prikaže
napaka.
Domov: ukaz za začetek vodenja na
naslov, ki je shranjen kot My home
(Domači naslov).
POI | (Place | Point) of Interest:
omogoča določitev zanimive točke
kot cilja. Seznanite se s kategorijami
in podkategorijami zanimivih točk
(POI), tako da pritisnete Cilj na
začetni strani ali DEST na čelni
plošči, nato pa izberite Zanimive
točke. Pri vključenem vodenju po
načrtovani poti, so na voljo ukazi za
zanimive točke (POI) ob poti in v
okolici cilja.
Dodaj točko poti: omogoča dodajanje
posameznih točk poti ali cilja. Sistem
pred nadaljevanjem zahteva izbiro
načina vnosa. Na primer, izgovorite
"POI along Route" (Zanimiva točka ob
poti) or "Intersection" (Križišče).
Izbriši točko poti: pri aktivnem
vodenju lahko s tem ukazom izbrišete
posamezne točke poti ali cilj. Če
vodenje ni aktivno, sistem prikaže, da
je seznam ciljev prazen.

Where am I | (My | Current) location:
ukaz za prikaz trenutne lokacije
vozila.
Pom.: sistem predvaja podrobnejše
ukaze pomoči, povezane z navigacijo
ali njeno pomožno funkcijo.
Prekliči vodenje: ukaz za preklic
vodenja.
Vnos cilja v drugih državah
Pravilen naslov je z glasovnim
vodenjem mogoče določiti le, če je v
navigacijskem sistemu nastavljena
ustrezna država.
Državo je mogoče določiti tudi z
glasovnimi ukazi. Ne glede na to se
po odvzemu kontakta država spet
spremeni v privzeto državo.
1. Pritisnite q/w na volanu.
2. Izgovorite "Navigation"
(Navigacija).
3. Izgovorite "Change country"
(Spremeni državo).
4. Izgovorite ime države.

Glasovno vodenje
Ukazi za telefon
(Dial | Call) (telefonska števila ali stik):
ukaz za začetek telefonskega klica.
Na primer, izgovorite "Dial 1 248 123
4567" (Izberi 1 248 123 4567). Če
želite izbrati stik iz telefonskega
imenika, izgovorite "Dial" (Izberi) ali
"Call" (Kliči), nato povejte ime in
lokacijo ter nazadnje "Dial" (Kliči).Na
primer, izgovorite "Call John at home"
(Kliči Janeza na domačo številko) ali
"Call John at work" (Kliči Janeza na
službeno številko). Če sistem ne
prepozna številke, pokliče prvo
številko v seznamu.
(Pair [Device] | Connect): ukaz za
združevanje naprave s sistemom.
Digit Dial: ukaz za izbiranje s
posamičnimi mesti telefonske
številke. Po izgovorjavi vseh mest
številke recite "Dial" (Izberi).
(Redial | Redial Last Number): ukaz
za ponovno izbiro zadnje klicane
telefonske številke.

(Select Device | Change Phone):
ukaz za izbiro druge naprave, ki je
združena s sistemom. Napravo
izberite z zaslona ali z gumbom
MENU/SEL.
Delete Device: ukaz za brisanje
naprave, ki je združena s sistemom.
Read S M S [Messages] | Read
(Texts | Messages) | Read Text
Messages: ukaz za začetek branja
besedilnih sporočil iz združene
naprave.
Besedilna sporočila niso podprta v
vseh napravah. Funkcija je na voljo le
pri ustrezni opremi.
Voice pass-thru (Prenos glasu)
Funkcija prenosa glasu omogoča
prenos ukazov glasovnega vodenja
na mobilni telefon, tj. funkcija Siri ali
glasovni ukaz. Ali je ta funkcija
podprta, preverite v navodilih za
uporabo mobilnega telefona.
Za vključitev sistema glasovnega
vodenja pritisnite in držite q/w na
volanu za približno dve sekundi.
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Nastavitev ukazov
[Set] Verbose On, [Set] Verbose Off:
ukaz za vključitev ali izključitev
glasovnih napotkov.
[Set] Language …: ukaz za
nastavitev jezika.
List Device: ukaz za prikaz seznama
možnih naprav.
Drugi ukazi
Goodbye: ukaz za končanje
telefonskega klica ali prepoznavanja
glasu.
Cancel: ukaz za preklic dejanja.
(Go Back | Previous | Back): ukaz za
vrnitev v prejšnji meni.
Main menu: ukaz za prikaz glavnega
menija.
(Yes | Yep | Yup | Ya | Sure | Right |
Correct | OK | Positive | You got it |
Probably | You bet): zgoraj navedeni
ukazi so veljavni kot "Da".
(No | Nope | Na | No Way | Wrong |
Incorrect | Negative | Not Really | No
I said | No I did not | No I do not):
zgoraj navedeni ukazi so veljavni kot
"Ne".
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Next Page | Page Down | Scroll
down: ukaz za pomik v seznamu za
eno stran naprej.
Previous Page | Page Up | Scroll Up:
ukaz za pomik v seznamu za eno
stran nazaj.

Pomoč za glasovno vodenje

Za vstop v pomoč seje predvajanja
razločno izgovorite enega od ukazov
za pomoč.
Pom.: sistem predvaja bolj specifične
ukaze za pomoč (npr. nastavitve
radia), ki jih lahko uporabnik izbere.
Radio: uporabite ta ukaz, da se
seznanite z načinom izbire
frekvenčnega območja (AM ali FM), in
kako spremeniti radijske postaje tako
da izgovorite številke frekvenc.
My Media: s tem ukazom določite,
kako predvajati določene skladbe,
izvajalce, albume in naprave na USB
vhodu, ali kako spremeniti vir zvoka.
Telefon: s tem ukazom določite, kako
opraviti klic, združiti ali zbrisati
napravo.

Nastavitve: s tem ukazom določite,
kako vključiti in izključiti glasovna
obvestila ali nastaviti jezik.

Telefon

Telefon

Bluetooth®
Pregled

Bluetooth® ................................. 187
Delovanje ................................... 191
Besedilna sporočila ................... 193
Prostoročni telefon ..................... 196

Sistem z Bluetooth povezavo (pri
ustrezni opremi) lahko deluje v
povezavi s številnimi mobilnimi
telefoni in napravami, ki omogočajo:
■ Prostoročno telefoniranje.
■ Skupno uporabo imenika
mobilnega telefona ali seznama
stikov z vozilom. Telefonski imenik
se prikaže le, če je s sistemom
povezan ta telefon.
■ Opravljanje odhodnih klicev z
glasovnim vodenjem.
Sistem je mogoče uporabljati, ko je
kontaktni ključ v položajih ON/RUN,
ACC/ACCESSORY ali RAP
(zakasnitev izklopa). Doseg
Bluetooth sistema je do 9,1 m (30 ft).
Radio se lahko poveže z večino
telefonov, ki omogočajo Bluetooth
povezavo. Razpoložljive funkcije so
lahko odvisne od uporabljene
naprave.
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Na trenutni zaslonski sliki za klicanje
se lahko prikaže slika stika iz
seznama stikov vašega telefona. Te
funkcije ne podpirajo vsi telefoni.

Upravni elementi Bluetooth
sistema

Za upravljanje Bluetooth sistema
uporabite gumbe na Infotainment
sistemu in volanu.
Upravna stikala na volanu
q/w (pritisnite za pogovor): pritisnite
za prevzem dohodnih klicev in
začetek glasovnega vodenja.
x/n (utišaj / končaj klic): pritisnite
za dokončanje klica, zavrnitev
dohodnega klica ali preklic
glasovnega vodenja.
+ X − (glasnost): pritisnite + ali − za
povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
Upravni elementi infotainment
sistema
Za informacije o navigaciji sistema
menijev z upravnimi elementi
Infotainment sistema glejte pregled
upravnih elementov 3 128.
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y/@ (phone / mute): (telefon / utišaj):
pritisnite za dostop do glavnega
menija telefona.
Glasovno vodenje
Sistem glasovnega vodenja uporablja
ukaze za upravljanje sistema in
klicanje telefonskih številk.
Pri uporabi glasovnega vodenja:
■ Sistem morebiti ne bo prepoznal
glasovnih ukazov, če je v ozadju
preveč hrupa.
■ Zvočni signal, ki opozarja, da je
sistem pripravljen na glasovni ukaz.
Počakajte na zvočni signal in nato
začnite govoriti.
■ Govorite jasno in mirno, z naravnim
glasom.
Glasovno vodenje 3 181

Avdio sistem

Zvok prihaja iz sprednjih zvočnikov
avdio sistema vozila in utiša avdio
sistem. Za spremembo stopnje
glasnosti med klicem uporabite gumb
m. Nastavljena stopnja glasnosti se

shrani v spominu za bodoče klice.
Sistem ohranja minimalno stopnjo
glasnosti.
Glasovno vodenje 3 181
Bluetooth avdio
Bluetooth glasba 3 152

Združevanje z upravnimi
elementi Infotainment sistema

Preden lahko mobilni telefon z
omogočeno funkcijo Bluetooth
uporabite, ga je potrebno najprej
združiti in povezati z vozilom. Preden
združite svoj mobilni telefon, glejte
uporabniški priročnik proizvajalca
mobilnega telefona za funkcije
sistema Bluetooth.
Informacije o združevanju
■ Telefon in naprava z možnostjo
Bluetooth povezave sta lahko
združena s sistemom istočasno.
■ Z Bluetooth sistemom lahko
združite do pet naprav.
■ Med vožnjo je postopek
združevanja onemogočen.

■ Združevanje je potrebno le enkrat
in ostane aktivno, dokler se ne
spremenijo informacije o združitvi z
mobilnim telefonom ali dokler
mobilnega telefona ne izbrišete iz
sistema.
■ Z Bluetooth sistemom je istočasno
lahko samo en mobilni telefon.
■ Če se v območju povezave nahaja
več združenih mobilnih telefonov,
se radio poveže s prvim telefonom
v seznamu ali s telefonom, ki je bil
povezan nazadnje.
Združevanje telefona / naprave
1. Pritisnite gumb CONFIG ali y/@.
2. Izberite Nast. telefona.
3. Izberite Združi napravo (tel.).
Radio prikaže Please search for
bluetooth devices on your phone,
select your vehicle, confirm, or
enter the pin number provided on
the screen.: Če naprava podpira
štirimestno osebno
identifikacijsko številko (PIN), se
le-ta prikaže. PIN vnesite v 5.
koraku.

Telefon
4. Začnite postopek združevanja na
mobilnem telefonu, ki ga želite
združiti z vozilom. Glejte navodila
za uporabo mobilnega telefona.
5. Na seznamu v mobilnem telefonu
poiščite in izberite napravo,
imenovano po znamki in modelu
vozila. Po napotkih v mobilnem
telefonu vnesite PIN v skladu s 4.
korakom ali potrdite ujemanje
šestmestnih kod. Ko je postopek
združevanja končan, sistem
prepozna na novo povezani
telefon.
6. Če telefon zahteva sprejem
povezave ali dovoljenje za prenos
telefonskega imenika, izberite
"Sprejmi vedno" in "Dovoli". Če
tega ne sprejmete, telefonski
imenik morda ne bo na voljo. Pri
nekaterih telefonih se zahteva za
povezavo ali za telefonski imenik
prikaže v spustni opravilni vrstici v
zgornjem delu zaslona. Povlecite

opravilno vrstico navzdol ter
preverite in sprejmite zahtevo za
povezavo / telefonski imenik.
7. Ponovite postopek, če želite
združiti s sistemom dodatne
telefone.
Prikaz seznama vseh združenih in
povezanih telefonov / naprav
1. Pritisnite gumb CONFIG.
2. Izberite Nast. telefona.
3. Izberite Seznam naprav.
Brisanje združenega telefona /
naprave
1. Pritisnite gumb CONFIG.
2. Izberite Nast. telefona.
3. Izberite Seznam naprav.
4. Izberite telefon, ki ga želite
izbrisati, in sledite navodilom na
zaslonu.
Povezovanje z drugim telefonom
Za povezavo z drugim mobilnim
telefonom, mora biti nov telefon v
vozilu in na voljo za povezavo z
Bluetooth sistemom, preden se
postopek začne.

1.
2.
3.
4.
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Pritisnite gumb CONFIG.
Izberite Nast. telefona.
Izberite Seznam naprav.
Izberite nov mobilni telefon, ki ga
želite povezati, in sledite
navodilom na zaslonu.

Združevanje z glasovnim
vodenjem

Preden lahko mobilni telefon z
omogočeno funkcijo Bluetooth
uporabite, ga je potrebno najprej
združiti in povezati z vozilom. Preden
združite mobilni telefon, glejte
uporabniški priročnik proizvajalca
mobilnega telefona za funkcije
sistema Bluetooth.
Združevanje telefona
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Pair" (Združi). Sistem
odgovori: "Please search for
Bluetooth devices on your phone.
Confirm or enter number."
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(Poiščite Bluetooth naprave na
vašem telefonu. Potrdite ali
vnesite številko.).
3. Začnite postopek združevanja na
telefonu, ki ga želite združiti.
4. Na seznamu v mobilnem telefonu
poiščite in izberite napravo,
imenovano po znamki in modelu
vozila. Po napotkih v mobilnem
telefonu vnesite PIN ali potrdite
ujemanje šestmestnih kod.
Sistem odgovori "Successfully
paired." (Združitev je uspešna).
5. Za združevanje dodatnih
telefonov ponovite korake 1−4.
Pregled seznama vseh združenih in
povezanih telefonov
Sistem lahko prikaže seznam vseh
mobilnih telefonov, ki so združeni z
njim. Če je združeni mobilni telefon
povezan z vozilom, sistem za imenom
tega telefona odgovori: "is
connected" (je povezan).

1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Device list" (Seznam
naprav).
Brisanje združenega telefona
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Device list" (Seznam
naprav).
3. Izgovorite "Delete Device" (Izbriši
napravo).
4. Sistem odgovori: "To delete a
device, please touch its name on
the screen." Select the device to
delete on the display and it will be
removed (Za brisanje naprave
tapnite njeno ime na zaslonu.
Izberite napravo na zaslonu, ki jo
želite izbrisati. S tem bo naprava
odstranjena.).
Za preklic tega ukaza pritisnite x/
nna volanu ali pritisnite gumb
BACK na čelni plošči radia.

Povezava z drugim telefonom ali
napravo
Za povezavo z drugim mobilnim
telefonom sistem išče naslednji
razpoložljivi mobilni telefon. Odvisno
od mobilnega telefona, ki ga želite
povezati, boste ta ukaz morda morali
ponoviti.
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Change phone"
(Spremeni telefon).
◆ Izberite napravo tako, da
pritisnete njeno ime na zaslonu.
◆ Če sistem ne najde drugega
mobilnega telefona, ostane
povezan prvi telefon.

Telefon

Delovanje
Klicanje s pomočjo telefonskega
imenika in upravnih elementov
Infotainment sistema
Pri mobilnih telefonih, ki podpirajo
funkcijo telefonskega imenika, lahko
Bluetooth sistem uporabi stike,
shranjene v mobilnem telefonu. Za
informacijo o tem, ali je funkcija
podprta, glejte navodila za uporabo
mobilnega telefona ali se obrnite na
mobilnega operaterja.
Pri mobilnih telefonih, ki podpirajo
funkcijo telefonskega imenika, sta
meni telefonskega imenika in meni s
seznami klicev samodejno na voljo.
Meni telefonskega imenika omogoča
dostop do telefonskega imenika, ki je
shranjen na mobilnem telefonu.
Meni s seznami klicev omogoča
dostop do telefonskih številk v menijih
dohodnih klicev, odhodnih klicev in
neodgovorjenih klicev na vašem
mobilnem telefonu.

Radio prikaže prvih 1.000 stikov in
telefonske številke vsakega stika,
vključno z domačo, službeno,
mobilno ali drugo telefonsko številko.
Za klicanje s pomočjo menija
telefonskega imenika:
1. Pritisnite enkrat y/@ na radiu ali
zaslonski gumb Telefon.
2. Izberite Telefonski imenik.
3. Izberite skupek črk za iskanje v
telefonskem imeniku, da
pregledate seznam imen/številk.
4. Izberite ime.
5. Izberite klicno številko.
Za klicanje prek menija s seznami
klicev:
1. Pritisnite enkrat y/@ na radiu ali
zaslonski gumb Telefon.
2. Izberite sezname klicev.
3. Izberite seznam dohodnih klicev,
odhodnih klicev ali
neodgovorjenih klicev.
4. Izberite ime in klicno številko.
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Telefonski klic z upravnimi
elementi Infotainment sistema

Za klicanje:
1. Pritisnite enkrat y/@ na radiu ali
zaslonski gumb Telefon.
2. Pritisnite Vnesi številko.
3. Vnesite telefonsko številko.
4. Izberite V redu, če želite klicati
številko.
5. Začnite klic s Kliči.
Telefonski klic z glasovnim vodenjem
3 181

Sprejemanje ali zavračanje klica

Ko sprejmete dohodni klic, se
Infotainment sistem utiša in se v
vozilu sliši zvonjenje.

Uporaba upravljalnih elementov
Infotainment sistema
Obrnite gumb MENU/SEL na
Odgovori ali Zavrni in pritisnite gumb
MENU/SEL ali pritisnite Sprejmi ali
Zavrni na zaslonu.
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Telefon

Uporaba upravnih stikal na volanu
Pritisnite q/w za sprejem ali x/n za
zavrnitev klica.

Čakajoči klic z upravnimi
elementi Infotainment sistema

Vaš telefon s povezavo Bluetooth
mora podpirati čakajoči klic in mobilni
operater ga mora omogočiti, sicer ta
funkcija ne deluje.
Preklop med klici (samo čakajoči klici)
Za preklop med klici obrnite in
pritisnite gumb MENU/SEL ter
izberite Preklopi klice ali Preklopi
klice na zaslonu.

Čakajoči klic z upravnimi
elementi na volanu

Vaš mobilni telefon mora podpirati
čakajoči klic in mobilni operater ga
mora omogočiti.
■ Pritisnite q/w za sprejem
dohodnega klica, medtem ko je
aktiven drug klic. S tem je prvi klic
na čakanju.
■ Za vrnitev na prvotni klic ponovno
pritisnite q/w.

■ Za zavrnitev dohodnega klica
pritisnite Zavrni na zaslonu ali ne
storite ničesar.
■ Pritisnite x/n za prekinitev
trenutnega klica in preklop na
čakajoči klic.

Konferenčni klic z upravnimi
elementi Infotainment sistema

Vaš mobilni telefon mora podpirati
konferenčni in trismerni klic, ki mora
biti omogočen s strani mobilnega
operaterja, drugače ta funkcija ne bo
delovala. Ta funkcija lahko deluje le
med mirovanjem vozila.
Za začetek konferenčnega klica med
trenutnim klicem:
1. Obrnite in pritisnite gumb
MENU/SEL ter izberite Vnesi
številko.
2. Vnesite telefonsko številko in
izberite V redu.

3. Po vzpostavitvi klica obrnite gumb
MENU/SEL in izberite Združi
klice.
4. Za dodajanje več klicateljev
konferenčnemu klicu ponovite
korake 1 − 3. Število klicateljev, ki
jih je mogoče dodati, je omejeno s
strani vašega brezžičnega
operaterja.

Končanje klica
Uporaba upravljalnih elementov
Infotainment sistema
Obrnite in pritisnite gumb
MENU/SEL ter izberite Odloži ali
pritisnite Odloži na zaslonu.
Uporaba upravnih stikal na volanu
Pritisnite x / n.

Utišanje klica

Med klicem lahko utišate zvok v
vozilu, tako da ga sogovornik na drugi
strani ne sliši.

Telefon
Uporaba upravljalnih elementov
Infotainment sistema
Obrnite in pritisnite gumb
MENU/SEL ter izberite Utišaj klic. Za
preklic utišanja pritisnite znova.

Prenos klica

Zvok je mogoče prenesti z mobilnega
telefona na Bluetooth sistem in
obratno.
Za prenos zvoka mora biti mobilni
telefon združen in povezan z
Bluetooth sistemom.
Prenos zvoka iz Bluetooth sistema na
mobilni telefon
Medtem, ko je aktiven zvok avdio
sistema, pritisnite gumb Prenesi klic
na zaslonu ali pritisnite in držite gumb
q/w na volanu.
Prenos zvoka z mobilnega telefona
na Bluetooth sistem
Uporabite funkcijo prenosa zvoka na
mobilnem telefonu. Za več informacij
glejte navodila za uporabo mobilnega
telefona. Pritisnite gumb Prenesi klic
na zaslonu ali pritisnite in držite gumb
q/w na volanu.

Dvotonska večfrekvenčna
signalizacija (DTMF)

Vgrajeni Bluetooth sistem v vozilu
lahko pošilja številke med klicem. Ta
možnost se uporablja pri klicanju
menijsko vodenega sistema telefona.

Uporaba upravljalnih elementov
Infotainment sistema
■ Obrnite in pritisnite gumb
MENU/SEL ter izberite Vnesi
številko. Nato vnesite telefonsko
številko.
■ Izberite Vnesi številko na zaslonu in
izberite številke, nato pritisnite V
redu.
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Besedilna sporočila
Pri vozilih s povezavo Bluetooth lahko
sistem prikazuje besedilna sporočila,
predvaja sporočilo prek avdio sistema
in pošlje pripravljeno sporočilo.
Nekateri telefoni ne podpirajo vseh
funkcij in Bluetooth povezave. Radio
podpira samo sprejemanje besedilnih
sporočil SMS. Za delovanje funkcije
sporočil boste morda morali sprejeti
zahtevo na telefonu oz. spremeniti
nekatere nastavitve telefona. Glejte
navodila za uporabo mobilnega
telefona. Funkcija besedilnih sporočil
deluje tudi z glasovnim upravljanjem.
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Uporaba funkcije besedilnih
sporočil

1. Pritisnite gumb Messages na
začetni strani ali izberite
besedilna sporočila na glavni
zaslonski sliki telefona. Dokler
poteka pridobivanje vseh
besedilnih sporočil, lahko ikona
domače strani ostane siva in
možnost glavne zaslonske
telefona ni na voljo.
Ta funkcija bo onemogočena, če
združena Bluetooth naprava ne
podpira funkcije sporočil SMS.

2. Ko so pridobljena vsa sporočila,
se prikaže nabiralnik besedilnih
sporočil. Izberite sporočilo za
ogled. Sporočila si lahko ogledate
le medtem, ko vozilo miruje.

3. Oglejte si sporočilo ali izberite
Poslušanje, če ga želite slišati kot
glasovno obvestilo. Med vožnjo je
zaslonska slika za sporočila
zaklenjena.
■ Za klicanje pošiljatelja sporočila
izberite Kliči. Nekateri telefoni ne
podpirajo klicanja pošiljatelja
sporočila in izbire Kliči.
■ Če želite odgovoriti na dohodno
besedilno sporočilo, izberite
Odgovori. Nekateri telefoni ne
omogočajo pošiljanja sporočil.

Telefon

■ Na zaslonu izberite pripravljeno
sporočilo, ki ga želite poslati kot
odgovor.

■ Za pošiljanje sporočila izberite
Pošlji.
■ Za preklic sprememb in vrnitev na
prejšnji zaslon izberite Nazaj.
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Dohodna besedilna sporočila

Nastavitve besedilnih sporočil

Na dohodno sporočilo vas opozori
pojavni prikaz. Pojavni prikaz ostane
na zaslonu, dokler ne izberete Opusti.
■ Izberite Poslušanje, če želite
sporočilo slišati kot glasovno
obvestilo.
■ Za ogled sporočila izberite Ogled.
Ogled sporočil med vožnjo ni
možen.
■ Če želite odgovoriti s pripravljenim
sporočilom, izberite Odgovori.
■ Za klicanje pošiljatelja sporočila
izberite Kliči.
■ Če želite zapreti pojavni prikaz
dohodnega sporočila, izberite
Opusti.

Nastavitve besedilnih sporočil so na
voljo v nabiralniku besedilnih sporočil.
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Prostoročni telefon
Uporaba Bluetooth glasovnega
vodenja

■ Če želite ustvariti pripravljeno
sporočilo, ki ga boste pozneje
uporabili kot odgovor na besedilno
sporočilo, izberite Upravljanje
vnaprej pripravljenih sporočil.
■ Izberite Besedilna opozorila za
nastavitev opozorila ob prejemu
besedilnega sporočila:
◆ Opozorilo z besedilom in zvokom
◆ Samo zvok
◆ Off (Izključeno)

Za začetek glasovnega vodenja
pritisnite gumb q/w na volanu.
Spodnji ukazi so namenjeni za
upravljanje različnih glasovnih
funkcij. Za več informacij izgovorite
"Help" (Pomoč), medtem ko je odprt
meni glasovnega vodenja.

Klicanje
Klice lahko opravljate z naslednjimi
ukazi.
Kliči ali Kliči: za izbiranje telefonske
številke lahko uporabite en ali drug
ukaz.
Digit Dial: ta ukaz omogoča klicanje
telefonske številke z vnosom vseh
mest številke v enem koraku.
(Redial | Redial Last Number): s tem
ukazom lahko pokličite zadnjo
uporabljeno številko v mobilnem
telefonu.
Uporaba ukaza za izbiranje
telefonske številke ali klicanje

Za klicanje številke:
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Dial" (Izberi telefonsko
številko) ali "Call" ("Kliči).
3. Izgovorite celotno številko brez
premora in recite "Dial" (Kliči).
Ko je povezava vzpostavljena, se
glas sogovornika sliši iz zvočnikov
vozila.
Klicanje z imensko priponko:
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Dial" (Izberi telefonsko
številko) ali "Call" ("Kliči), nato
izgovorite imensko priponko.
Primer: "Call John at work" (Kliči
Janeza v službo).
Ko je povezava vzpostavljena, se
glas sogovornika sliši iz zvočnikov
vozila.
Uporaba ukaza z izgovorjavo številk

Telefon
S tem je mogoče klicanje telefonske
številke z vnosom vseh mest številke
v enem koraku.
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Izgovorite "Digit dial" (Izbiranje s
številko).
3. Za klicanje izgovorite vsa mesta
številke brez premora. Sistem po
vnosu vsakega mesta številke
ponovi slišano številko, nakar se
oglasi pisk. Po vnosu zadnjega
mesta številke izgovorite "Dial"
(Izberi številko).
Če sistem ponovi neželeno številko,
lahko zadnjo številko izbrišete tako,
da izgovorite "Clear" (Izbriši).
Ko je povezava vzpostavljena, se
glas sogovornika sliši iz zvočnikov
vozila.

Uporaba ukaza za ponovno izbiro
zadnje številke
1. Pritisnite q/w. Sistem odgovori
"Please say a command"
(Izgovorite ukaz), nakar se oglasi
pisk.
2. Po signalu izgovorite "Redial"
(Izberi številko znova). Sistem
ponovno kliče zadnjo številko iz
povezanega mobilnega telefona.
Ko je povezava vzpostavljena, se
glas sogovornika sliši iz zvočnikov
vozila.

Počiščenje sistema

Če ta informacija ni izbrisana, se
ohrani v Bluetooth sistemu vozila. To
vključuje tudi informacije o
združevanju telefona.
Brisanje združenega telefona /
naprave 3 187
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