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Предговор

Благодарим ви, че купихте автомобил
INFINITI.

Този наръчник е за Infiniti InTouch и за
системите, свързани с Infiniti InTouch,
предлагани във Вашия автомобил INFINITI.

Моля, прочетете внимателно това
ръководство, за да гарантирате безопасната
работа на Infiniti InTouch.

• Поради възможни промени в спецификациите
и допълнителното оборудване, някои раздели
на този наръчник може да не са приложими за
Вашия автомобил.

• Цялата информация, спецификации и
илюстрации в това ръководство са действали по
времето, когато то е отпечатано. INFINITI си
запазва правото на промени в спецификациите
или дизайна по всяко време без предизвестие.

• Не махайте това ръководство от автомобила,
когато го продавате. Следващият потребител на
Infiniti InTouch може да се нуждае от него.



Съдържание Въведение 1

Начало на работа 2

Работа с карта 3

Задаване на дестинация 4

Маршрутно насочване 5

Пътна информация RDS-TMC 6

Съхраняване на местоположение/маршрут 7

Информация и настройки 8

Гласово разпознаване 9

Обща информация 10

Наръчник за отстраняване на неизправности 11

Индекс 12





1 ВъведениеВъведение

Как да използваме това ръководство............... 1-2
За безопасна експлоатация......................... 1-2
Референтни символи .................................. 1-2
Екранни илюстрации................................... 1-2

Информация по безопасността ........................ 1-3
Лазерни изделия ............................................. 1-4
Обслужване на клиенти ................................... 1-4



В това ръководство са използвани специални
думи, символи, икони и илюстрации,
организирани по функции.

Моля, вижте следните елементи и се
запознайте с тях.

ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този символ се използва, за да покаже наличие на
опасност, която може за причини смърт или
сериозно нараняване. За избягване или
намаляване на риска процедурите трябва да се
спазват точно.

ВНИМАНИЕ:

Този символ се използва, за да покаже наличие на
опасност, която може за причини малко или средно
нараняване или повреда на автомобила. За
избягване или намаляване на риска процедурите
трябва да се спазват внимателно.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Показва елементи, които помагат да разберете и
максимизирате работата на автомобила си.
Игнорирането им може да доведе до неизправност
или лоши работни характеристики.

РЕФЕРЕНТНИ СИМВОЛИ

ИНФОРМАЦИЯ:

Показват информация, която е необходима за
ефикасното използване на автомобила и/или
неговите аксесоари.

m
Референтна страница:

Това показва заглавието и страницата, където
можете да направите справка.

< >:

Показва контролен бутон или превключвател.

[ ]:

Показва клавиш/елемент, показан на екрана.

m
Гласова команда:

Това показва работа чрез гласова команда.

ЕКРАННИ ИЛЮСТРАЦИИ

• Илюстрациите в този наръчник са примери на
различни модели и може да не са идентични с
дизайна и спецификациите на Вашия
автомобил.

• Иконите и елементите на менюто, показани на
екрана може да са съкратени или да са
пропуснати на екранните илюстрации, когато е

подходящо. Пропуснатите икони и елементи на
менюто са описани като прекъснати линии на
илюстрациите.

5GH0158X

JNA0021X

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
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Навигационната система е проектирана на
първо място, за да Ви насочва и да ви повогне
за достигане до дестинацията Ви. Обаче, Вие,
шофьорът, трябва да използвате системата
безопасно и правилно. Информацията,
относно условията на пътя, знаците на пътя и
наличните услуги може не винаги да бъде
актуална. Системата не заменя безопасното,
правилно и законосъобразно шофиране.

Преди да използвате системата, моля,
прочетете следната информация по
безопасността. Винаги използвайте
системата така, както е определено в това
ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не разчитайте само на насочването по
маршрута. Винаги бъдете сигурни, че всички
маневри по шофирането са законни и
безопасни, за да избегнете инцидентите.

• За да работите с Infiniti InTouch или да
използвате INFINITI контролера, първо
паркирайте автомобила на безопасно място и
задействайте ръчната спирачка. Работата със
системата по време на шофиране може да
разсее шофьора и да доведе до сериозен
инцидент.

• Винаги бъдете изключително внимателни, така
че пълното ви внимание да е насочено към
работата на автомобила. В случай че системата
не реагира незабавно, моля бъдете търпеливи

и задръжте погледа си на пътя. Небрежното
шофиране може да доведе до катастрофа,
сериозни наранявания и смърт.

• Не разглобявайте и не модифицирайте тази
система. Ако използвате системата в това
положение може да се стигне до инцидент,
пожар или електрически удар.

• Ако забележите някакви чужди предмети в
хардуера на системата, разлеете течност върху
системата или забележите пушек или миризма
от нея, спрете незабавно използването ѝ и се
свържете с INFINITI център или квалифициран
сервиз. Игнорирането на тези обстоятелства
може да доведе до инциденти, възникване на
пожар или електрически удар.

ВНИМАНИЕ:

• В някои юрисдикции може да има законови
ограничения за използването на видео екрани
по време на шофиране. Използвайте системата
единствено там, където това е позволено от
закона.

• Екстремните температури (под −20°C (−4°F) и
над 70°C (158°F)) може да повлияят на работата
на системата.

• Дисплейният екран може се счупи, ако го
ударите с твърд или остър предмет. Ако
стъклото на екрана се счупи, не го пипайте. Това
може да доведе до сериозно нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не оставяйте системата да работи, докато
двигателят е изключен. Това може да разреди
акумулатора на автомобила. При използване на
системата е необходимо двигателят винаги да
работи.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТТА

Въведение 1-3



Тази система Infiniti InTouch е сертифицирана
като лазерен продукт Клас 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не разглобявайте и не модифицирайте тази
система. В Infiniti InTouch няма части, които
могат да бъдат обслужвани от потребителя.

• Ако се опитвате да извършите поддръжки,
настройки или работа различни от тези,
определени в това ръководство, може да
предизвикате нараняване поради лазерна
радиация и излагане.

Свържете се с INFINITI център или с
квалифициран сервиз за помощ или поръчки,
свързани с Infiniti InTouch, или за поръчка на
актуализирани картни данни за
навигационната система.

ЛАЗЕРНИ ИЗДЕЛИЯ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

1-4 Въведение
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Дизайнът и изгледа на бутоните може да се
различава в зависимост от модела и
спецификациите.

КАК СЕ БОРАВИ С ДИСПЛЕЯ
Дисплеят представлява дисплей на течни
кристали, с който трябва да се работи
внимателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никога не разглобявайте дисплея. Някои части
използват изключително високо напрежение.
Докосването до тях може да причини сериозно
нараняване.

Характеристики на дисплей с течни
кристали

• Ако температурата в автомобила е много ниска,
дисплеят остава сравнително тъмен или
движението на изображенията е бавно. Това е
нормално. Дисплеят ще заработи нормално,
когато температурата в автомобила се повиши.

• Някои пиксели на дисплея са по-тъмни или по-
ярки от останалите. Това не е повреда, а
особеност, присъща на течнокристалните
дисплеи.

• Остатък на предишното изображение може да
остане на екрана. Прогарянето на екрана
отново не е повреда, а нещо характерно за този
тип дисплеи.

Поддръжка на дисплея

ВНИМАНИЕ:

• За да почистите дисплея, спрете автомобила на
безопасно място.

• Почистете дисплея при превключвател за
запалване в положение OFF. Ако дисплеят бъде
почистван, докато превключвателят за
запалване е в положение ON, може да се стигне
до нежелани действия.

• При почистването на дисплея никога не
използвайте груба кърпа, алкохол, бензин,
разредител или какъвто и да е разтворител или
хартиена кърпичка с почистващ препарат. Ако
направите това, може да надраскате или да
повредите панела.

• Не пръскайте течности, например вода или
автомобилна козметика, върху дисплея.
Контактът с течност ще причини повреда на
системата.

INFINITI КОНТРОЛЕР

j1 <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС)
Натиснете за показване на текущото
местоположение на автомобила на
картата.
Натиснете отново за показване на
лентата за изглед на дисплей.

JNB0437X

Пример:

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ
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“Лента за изглед на дисплей”
(страница 2-8)

Натиснете и задръжте, за да чуете
гласовото напътствие за програмирания
маршрут.

j2 <MENU> (МЕНЮ)
Натиснете за показване на екрана с
менюто. От този екран можете да
получите достъп до настройка на
дестинация, избор на маршрут,
активиране и изтегляне на приложения,
връзка с телефон, информационен екран
и други настройки.
Иконите и менютата, показани на екрана
могат да се различават в зависимост от
моделите и спецификациите.

j3 <m /OK>/Centre dial (Централен диск)/
Slide switch (Плъзгащ се превключвател)
Плъзнете или завъртете, за да изберете
елемент, да преминете на следваща/
предишна страница или за да регулирате
настройка (сила на звука, яркост и т.н.).
Когато картата е показана на дисплея,
завъртете централния диск, за да
регулирате мащаба на картата.
Картата може да бъде превъртяна в осем
посоки чрез плъзгане на
превключвателя.
Плъзнете превключвателя за въвеждане
на избран елемент.

Ако бутонът бъде натиснат при отворена
карта, върху дисплея се показва меню с
преки пътища.

“Меню с шорткъти (преки
пътища)” (страница 2-7)

j4 <m >
Натиснете за връщане към предишния
екран.

j5 <CAMERAm /m > (КАМЕРА) (за
модели със система Монитор за околно
виждане)
Натиснете и задръжте, за да
превключите яркостта на дисплея към
дневен или нощен режим, както и за
регулиране яркостта на дисплея.
Натиснете за визуализиране на екран
Монитор за околно виждане.
За помощ при употреба на функцията
Монитор за околно виждане можете да
направите справка в Наръчника на
собственика.
<m > (за модели без система Монитор
за околно виждане)
Натиснете за регулиране на яркостта.
Натиснете и задръжте, за да включите
или изключите дисплея.

Видът на превключвателя на илюстрацията е
за модел с ляв волан (LHD). За моделите с
десен волан (RHD), разположението на
превключвателя е противоположно.

Работа с бутон MENU (МЕНЮ)

Натиснете <MENU> (МЕНЮ) за показване на
екрана с менюто.

• [Navigation] (Навигация)

Натиснете за показване на Меню на
дестинацията и Маршрутно меню.

“Меню за настройка на
дестинация” (страница 4-4)

“Маршрутно меню” (страница 5-7)

• [Phone] (Телефон)

Докоснете за визуализиране на
Телефонен екран.

Вижте Ръководството за собственика на
автомобила.

JNB0445X
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• [Apps] (Приложения)

Докоснете за визуализиране на екрана за
приложения.

Вижте Ръководството за собственика на
автомобила.

• [Information] (Информация)

Докоснете за визуализиране на екрана с
информационно меню.

“Информационно меню”
(страница 8-2)

• [Settings] (Настройки)

Докоснете за визуализиране на екрана с
меню настройки.

“Меню настройки” (страница 8-3)

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ВОЛАНА

j1 <m > (TALK) (ГОВОРИ):

Натиснете, за да влезете в режим гласово
разпознаване.

“Даване на гласови команди”
(страница 9-2)

j2 <->/<+> (Volume control) (Контрол на
силата на звука):

Натиснете, за да регулирате силата на
звука.

Системата се стартира, когато ключът за
запалване бъде поставен в положение “ACC”
или “ON”.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не дръжте системата INFINITI InTouch включена при
спрян двигател. Това може да разреди акумулатора
на автомобила (12-волтовия акумулатор). Когато
използвате INFINITI InTouch, винаги поддържайте
двигателя работещ.

АВТЕНТИКАЦИЯ НА КАРТНИ ДАННИ
Автентикацията на картни данни е
необходима, когато използвате
навигационната система за първи път.

1. Система се стартира, когато ключът за
запалване бъде поставен в положение
“ACC” или “ON” за първи път. Показан е
екранът за автентикация на картни данни.

2. Въведете 16 цифрово-буквени символа в
четири части по четири символа всяка.
Всяка от четирите части е показана
отделно.

JNB0438X

СТАРТОВА СИСТЕМА
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Системата се управлява основно от
сензорния екран.

• Докосване

Избира и изпълнява функцията на
избрания клавиш.

• Плъзгане

Страниците на екранното меню ще се
прелистят към следващата страница.

• Изтегляне

Изтегляне на лентата за превъртане
нагоре или надолу за превъртане на
екранното меню.

Възможни са различни допълнителни
операции за картния екран. За детайлно
описание на картовия екран направете
справка в раздела за навигация.

“Работа със сензорния панел”
(страница 3-5)

РАБОТА С ЕКРАННОТО МЕНЮ

j1 Докоснете [<] за превъртане към
предишната страница.

j2 Докоснете исканата икона, за да
изпълните функцията и за показване на
следващия екран.

j3 Указва позицията на текущо показаната
страница от общия брой налични
страници.

j4 Докоснете [>] за превъртане към
следващата страница.

JNB0446X
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РАБОТА СЪС СЕНЗОРНИЯ ПАНЕЛ
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За бързо преминаване между екраните може
да се използва и плъзгащ жест.

ПРЕВЪРТАНЕ НА СПИСЪК ИЛИ
СЪОБЩЕНИЕ

j1 Изтеглете лентата за превъртане нагоре
или надолу, за да превъртите
съобщенията или списък нагоре или
надолу.

j2 Докоснете исканият елемент.

j3 Ако името на даден елемент от списъка
не е показано изцяло (заради дължината
му), докоснете [>] за показване на
скритите части.

j4 Докоснете [m ] или [m ] за
превъртане на съобщение или показване
на един елемент.

Докоснете [m ] или [m ], за да
преминете към следващата страница.

ИЗБОР НА ЕЛЕМЕНТ

Когато бъде докоснат даден елемент, той се
изпълнява и се показва следващия екран.

Докоснете [m ] за връщане към предишния
екран.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ
Ниво на силата на звука, яркост и пр. могат да
бъдат регулирани.

Докоснете бутоните за регулиране [+]/[-],
[L]/[R] и т.н., за да регулирате всеки от
елементите. Всеки път щом бъде натиснат
клавиш, индикаторът се мести по лентата.

JNB0451X

JNB0456XZ

5GH0229X
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Текущото състояние на навигационната
система може да бъде визуализирано чрез
натискане на <STATUS> (СЪСТОЯНИЕ) върху
аудио системата.

ИНФОРМАЦИЯ:

Появяват се различни екрани за състояние в
зависимост от различни фактори, например
включения в момента режим, дали е зададена
или не дестинация и т.н.

Когато маршрутът до дестинацията е зададен
и аудио системата е включена се появява
екран, подобен на този по-горе.

Чрез докосване на [<]/[>] можете да
превключите между екрани за състояние на
климатика и навигационна информация за
маршрута.

Когато няма зададен маршрут, в долната
половина на екрана се показват компас и
текущо местоположение.

Натиснете <m /OK> или докоснете [m ],
докато екрана на картата на текущото
местоположение е показан за извеждане на
менюто с преки пътища.

Елементите от менюто с преки пътища могат
да бъдат персонализирани в съответствие с
предпочитанията Ви.

Налични елементи:

• [Audio Source] (Аудио източник)

• [Audio List] (Аудио списък)

• [Call history] (Хронология на обажданията)

• [Phonebook] (Телефонна книга)

• [Cancel Route] (Отмяна на маршрут)

• [Nearby Places] (Места в близост)

• [Store Location] (Съхраняване на
местоположение)

• [Select Add/Edit] (Избери Добави/Редактирай)

JNB0443X

JNB0442X

ЕКРАН ЗА СЪСТОЯНИЕ НА НАВИГАЦИОННАТА
СИСТЕМА

МЕНЮ С ШОРТКЪТИ (ПРЕКИ ПЪТИЩА)
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РЕДАКТИРАЙ МЕНЮТО С ШОРТКЪТИ
Могат да се използват следните процедури за
редактиране или сортиране на менюто с
шорткъти.

1. Изберете [Select Add/Edit] (Избери
Добави/Редактирай) за да регистрирате
нов елемент в менюто или да смените
наличен такъв.

2. Изберете исканата настройка.

• [Change Order] (Смени реда)

Сменете реда, в който елементите на
менюто се показват. Докоснете и
задръжте символа [m ], намиращ се в
съседство до елемента, който желаете
да промените. Изтеглете иконата до
позицията в списъка, където искате да
вмъкнете елемента.

• [Edit Shortcut Items] (Редакция на елементи
за кратки пътища)

Изберете елементи, които да бъдат
показани в менюто с шорткъти.

Докато превъртате картата, натиснете
<m /OK> или докоснете [m ] за показване на
Картното меню.

• [New Destination] (Нова дестинация)

• [Show Current Location] (Показване на текущо
местоположение)

• [Store Location] (Съхраняване на
местоположение)

• [Nearby Places] (Места в близост)

• [Delete Stored Locations] (Изтриване на
съхранено местоположение)

ИНФОРМАЦИЯ:

[Delete Stored Locations] (Изтриване на
съхранено местоположение) е налично
единствено след изравняване на
кръстовидните показалци над запаметеното
местоположение.

Чрез избор от Лента за изглед на дисплей
могат да бъдат показани различни
информационни екрани.

След като картата бъде изобразена на екрана,
натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) за
показване на Лента за изглед на дисплей.

Изберете икона от Лента за изглед на дисплей.
Текущият изглед ще се смени и Лента за изглед
на дисплей ще бъде затворена.

Налични са следните изгледи на дисплеи.

JNB0448X

5GH0276X

КАРТНО МЕНЮ ЛЕНТА ЗА ИЗГЛЕД НА ДИСПЛЕЙ
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Изглед Разделена карта:

Картата може да бъде показана на разделен
екран. Настройките на картата могат да бъдат
регулирани независимо.

Изглед кръстовище (за Европа)/пресечка за
Хонг Конг):

Следващото кръстовище/пресечка се
показва винаги.

Когато е зададен маршрут, екранът с
кръстовището/пресечката не е показан и
картата е показана на пълен екран.

Изглед Списък със завои:

Показва списъка със завои на левия екран.
Когато приближавате контролна точка,
левият екран превключва автоматично на
увеличен изглед на пресечката.

Когато е зададен маршрут, екранът със
списък със завои не е показан и картата е
показана на пълен екран.

Изглед Къде съм? (за Европа):

Това показва информация за
местоположението на автомобила.

Изглед Завой по завой:

Това показва точката за завиване при
шофиране съобразно маршрутното
насочване.

5GH0058X

JNB0449X

JNB0450X

5GB0566X

5GB0567X
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Когато е зададен маршрут, екранът завой по
завой по маршрута не е показан и картата е
показана на пълен екран.

Изглед Доклад за еко шофиране:

Вашата оценка за шофиране ще бъде
показана в реално време, със 100 точки,
предназначени за точки за идеално еко
шофиране.

За да подобрите своята оценка:

• При стартиране, натиснете леко педала на газта.

• При пътуване, ускорявайте и намалявайте
скоростта възможно най-рядко.

• При намаляване на скоростта, освобождавайте
педала на газта по-рано.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕНТА ЗА
ИЗГЛЕД НА ДИСПЛЕЙ
Иконите на менюто на Лентата за изглед на
дисплей могат да бъдат настроени в
съответствие с предпочитанията Ви.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) за показване на
екрана с менюто.

2. Докоснете [Settings] (Настройки) и
[Navigation] (Навигация), за да се покаже
екран с настройки на навигацията.

3. Докоснете [Map & Display View] (Изглед на
карта и дисплей) и докоснете [Change
Order] (Смени реда).

4. Сменете реда, в който иконите са
изобразени върху Лентата за изглед на
дисплей. Докоснете и задръжте символа
[m ], намиращ се в съседство до
елемента, който желаете да промените.
Изтеглете иконата до позицията в списъка,
където искате да вмъкнете елемента.

Наличната клавиатура се различава в
зависимост от модела и спецификацията.

ЕКРАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ на
БУКВЕНО-ЦИФРОВИ СИМВОЛИ
(букви и цифри)
Чрез клавиатурата могат да бъдат въвеждани
буквено цифрови символи.

Дизайните и показаните елементи може да се
различават в зависимост от типа екран.

j1 Докоснете символ на показаната
клавиатура. Избраният символ се
въвежда.

j2 Въведените символи се показват.

j3 Докоснете [Delete] (Изтриване), за да
изтриете последния въведен символ.

Докоснете и задръжте [Delete]
(Изтриване), за да изтриете всички
въведени символи.

5GH0278X

JNB0457XZ

КАК СЕ ВЪВЕЖДАТ БУКВИ И ЦИФРИ
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j4 Докоснете [Change] (Смяна), за да
смените типа клавиатура.

j5 Докоснете [Space] (Интервал), за да
въведете интервал.

j6 Докоснете [m ] или [m ], за да
преместите курсора.

j7 Докоснете [CAPS] (ГЛАВНИ БУКВИ), за да
превключите между главни и малки
букви.

j8 Докоснете [OK] или [List] (Списък), за да
потвърдите въведената информация.

ЕКРАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ на КИТАЙСКИ
СИМВОЛИ (ръкописно)
Китайските символи могат да бъдат
въвеждани чрез ръчно изписване на символа
с пръст върху полето за въвеждане.
Съответстващите китайски символи са
изобразени върху списъчния екран.

j1 Въведените символи се показват.

j2 Докоснете [Delete] (Изтриване), за да
изтриете последния въведен символ.

j3 Докоснете [Cancel] (Отмяна), за да
отмените ръкописното изписване върху
полето за въвеждане.

j4 Докоснете [Change] (Смяна), за да
изберете типа клавиатура.

j5 Напишете символ в тази зона (полето за
въвеждане), използвайки пръста си.

j6 Докоснете [Space] (Интервал), за да
въведете интервал.

j7 В списъка се показват предложения за
символи. Докоснете и изберете символ,
който желаете да въведете.

j8 Докоснете [AND] (И) между две различни
думи за търсене на много думи.

j9 Докоснете [OK] или [List] (Списък), за да
потвърдите въведената информация.

ИНФОРМАЦИЯ:

За въвеждане използвайте мандарин.
Системата не разпознава кантонски символи.

ЕКРАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ на КИТАЙСКИ
СИМВОЛИ (пинин)
Въвеждане на китайско произношение с
помощта на азбучни символи. Приложимите
китайски йероглифи са визуализирани на
списъчния екран.

j1 Докоснете символ на показаната
клавиатура. Избраният символ се
въвежда.

j2 Въведените символи се показват.

j3 Докоснете [Delete] (Изтриване), за да
изтриете последния въведен символ.

JNB0458XZ

JNB0452X

5GH0454X
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Докоснете и задръжте [Delete]
(Изтриване), за да изтриете всички
въведени символи.

j4 Докоснете [Change] (Смяна), за да
изберете типа клавиатура.

j5 Докоснете [AND] (И) между две различни
думи за търсене на много думи.

j6 Докоснете [Space] (Интервал), за да
въведете интервал.

j7 Докоснете [Convert] (Преобразуване), за
да преобразувате въведените символи в
китайски йероглифи.

j8 Докоснете [OK] или [List] (Списък), за да
потвърдите въведената информация.

ИНФОРМАЦИЯ:

При търсене на дестинация с помощта на [By
Name Pinyin] (Поименно с пинин), в полето за
търсене могат да бъдат въвеждани началните
букви на думите, с цел показване на списък с
предложения за имена и места. (Например,
въведете “BJ” за Пекин/Beijing/).

За въвеждане с пинин използвайте изписване
на мандарин. Системата не разпознава
кантонско изписване.

За да се осигури безопасно шофиране, някои
функции не може да работят по време на
шофиране.

Екранните функции, които не са налични по
време на шофиране ще бъдат “в сиво“
(неактивни) или ще са заглушени. В някои
случаи, определен текст няма да се
визуализиран на екрана.

За да използвате тези функции, първо
паркирайте автомобила на безопасно място
и след това работете със системата.

Снимки и филми не могат да бъдат показвани
на дисплея по време на движение в районите,
където гледането на изображения в
автомобила е забранено.

За Хонг Конг:

В съответствие с местните разпоредби, на
някои от екраните не могат да бъдат
показвани изображения, дори и когато
превозното средство е паркирано.

Infiniti InTouch използва операционна
система като тези в много компютри, таблети
и клетъчни телефони. Както при тези
устройства, скоростта на обработка може да
варира, а реакцията на системата може да се
забави или да се стигне до нулиране. Това не
означава повреда. По-долу може да бъде
открита допълнителна информация относно
функционирането на системата.

Стартиране на системата

Поради големия брой функции и
възможности, които системата Infiniti InTouch
трябва да зареди при стартиране, достъпа до
всички функции (като Apps (Приложения))
може да отнеме до минута. През това време
системата ще изведе съобщение, че
приложението се зарежда.

Закъснение на системна реакция

Infiniti InTouch използва операционна
система като тези в много компютри, таблети
и клетъчни телефони. Както при тези
устройства, понякога програмите не реагират
незабавно, вследствие на което използването
на системата може да се забави.

В повечето ситуации, просто изчакайте малко
по-дълго, което ще бъде достатъчно за
приключване на забавяните операции.

Ако системата временно не реагира на
команди, системата може лесно да бъде
нулирана. Просто натиснете бутона за

ФУНКЦИИ, ДЕАКТИВИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА
ШОФИРАНЕ (където са поставени)

ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ
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включване на аудио системата поне за 5
секунди. Системата ще се изключи и
рестартира.

След рестартирането, всички функции ще
бъдат налични.

Ако е бил зададен навигационен маршрут,
той трябва да продължи автоматично.

Нулиране на системата

Както е посочено по-горе, преждевременни
системни нулирания може да се случат при
нормалната работа. Можете да пожелаете и
да нулирате системата, ако откриете, че
определена функция не зарежда или не
реагира. Често бързо системно нулиране ще
разреши даден проблем. След рестартиране,
всички функции ще бъдат налични, както е
описано по-горе.

Актуализации на системата

Както при много дигитални устройства,
системата Infiniti InTouch е проектирана да
позволява софтуерни актуализации като
добавяне на подобрения или разработени
допълнителни функции. Ако имате въпроси
относно работните характеристики на
системата, свържете се със своя INFINITI
център или квалифициран сервиз, за да сте
сигурни, че на Вашия автомобил е
инсталиран последния наличен софтуер.

Съвети за работа

Infiniti InTouch предлага различни методи за
работа, който да подходжда на Вашите
предпочитания. Следните са предложения за
работни съвети.

• Прекалено бързата работа с Infiniti контролера,
контролите на волана или други контроли може
да причини забавяне между контрола и дисплея.
Работете с контролите внимателно и
позволявайте на системата да реагира на
Вашата заявка.

• INFINITI препоръчва по време на шофиране да
използвате гласовото разпознаване, когато е
възможно, за да изберете опции. Някои
функционалности на сензорния екран нарочно
не са налични по време на шофиране. Моля,
прегледайте наличните гласови команди като
натиснете <m > на волана, а след това изберете
категория на дисплея.

• В някои ситуации системата може да не
разпознае Вашата команда, дори ако я
произнесете точно. Това може да се дължи на
акустичните условия или акцент.
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Има два вида изгледи на карта: 2D карта и
Birdview® (3D) карта.

2D КАРТА
При режим 2D картата се изобразява в
двуизмерен вид, подобно на пътна карта.

Информация на екрана:
j1 m Стрелка:

Означава дистанцията до следващата
контролна точка и посоката на завиване
при тази точка.

j2 Индикатор за информация за трафика
(за Европа):

Показва името на доставчика, както и
състоянието на сигнала за
информацията за трафик, предаван от
доставчика.

5GB0259X

ВИДОВЕ КАРТИ
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Когато не бъде открито състояние на
предавания от доставчика сигнал за
информация за трафик, индикаторът за
информация за трафик няма да бъде
показван.

j3 m Маршрутна точка:

Показва набор от местоположения
между стартовата точка и дестинацията.
Могат да бъдат запаметени максимум пет
маршрутни точки.

j4 m Контролна точка:

Указва контролна точка (Оповестяване
на контролна точка от насочване по
маршрута) по маршрута.

j5 m Иконка на автомобила:

Указва текущото местоположение на
автомобила и посоката на пътуване.

j6 m Стартова точка:

Показва местоположението на
автомобила, с което е зададен
маршрута, като стартова точка.

j7 Икона за ограничение на скоростта (за
Европа):

Указва ограничението на скоростта на
пътя, по който шофирате. Дизайнът на
иконата се различава в зависимост от
държавата.

j8 m Икона за ръководство за
преминаване през защитена зона (за
Европа):

Указва разстоянието до следващото
преминаване през защитена зона.

j9 m Време за пристигане и

разстояние до дестинация или
маршрутна точка:

Указва очакваното време за пристигане
и разстоянието до дестинацията или
маршрутната точка. Тази индикация ще
се появи, когато са зададени дестинация
или маршрутна точка и е започнало
маршрутно насочване.

Форматът на време за пристигане може
да бъде превключен между [Estimated
Time of Arrival] (Очаквано време на
пристигане) и [Trip Time Remaining]
(Оставащо време за пътуване).

“Настройки за напътствия”
(страница 5-16)

j10 m Икона предупреждение за
ограничение на скоростта (за Европа):

Указва разстоянието до камерата за
безопасност.

j11 m Икона за Картно меню:

Докоснете иконата за показване на
менютата на горния дисплей.

“Меню с шорткъти (преки
пътища)” (страница 2-7)

“Картно меню” (страница 2-8)

j12 m Индикатор на мащаб:

Показва мащаба на картата.

Докоснете иконата, за да се визуализира
лентата за мащабиране. Мащабът може
да бъде регулиран с помощта на скалата.

“Смяна мащаба на картата”
(страница 3-7)

j13 m /m Индикатор за посока:

Показва настройката за определяне на
посока на картата.

m : Север винаги е нагоре.

m : Посоката на автомобила винаги сочи
нагоре.

Докоснете иконата, за да смените
настройката между Север нагоре,
Посоката нагоре и 3D карта.

j14 m Район за избягване (зелено/синьо)

Показва участъците за избягване в
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съхранени местоположения. По време на
търсене на маршрут, маршрутното
насочване извършва търсене за
маршрут, който да избягва тези области.

“Съхраняване на участък за
избягване” (страница 7-4)

j15 Име на улица:

Показва името на улицата, по която в
момента се движите.

j16 Предложен маршрут:

Показва се като удебелена синя линия по
време на маршрутното насочване. (за
Европа)

Показва се като удебелена жълта линия
по време на маршрутното насочване. (за
Хонг Конг)

j17 m Съхранено местоположение (жълто):

Показва местоположенията в съхранени
местоположения. Иконите могат да бъдат
сменени съобразно вашите
предпочитания.

j18 m Дестинация:

Указва дестинацията на маршрутното
насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

Дизайните и местоположенията на иконите,
показани на картния екран може да се
променят в зависимост от условията.

BIRDVIEW™ (3D) КАРТА
Birdview™ изобразява картата от повдигната
перспектива. При Birdview™ е лесно да се
разпознае изображението на маршрута, тъй
като се осигурява панорамен изглед на
голямо разстояние.

ИНФОРМАЦИЯ:

Отбележете следните елементи за Birdview™
дисплея.

• “Birdview™” е регистрирана търговска марка
на Clarion Co., Ltd.

• При карта, показана в Birdview™, текущата
посока на движение винаги е насочена нагоре.

ГРАФИКИ НА СГРАДИ
В областите, в които графиките на сгради са
запаметени в картовите данни, тези графики
се визуализират при увеличаване на
приближаването. На 2D картовият екран те се
наричат “Building footprint graphics”
(Контурни графики на сгради), а на Birdview™
екран се наричат “3D building graphics” (3D
графики на сгради).

Изгледът на картата е същия за 2D и
Birdview™ карти.

5GB0261X

Контурни графики на сгради (2D карта)
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ИНФОРМАЦИЯ:

В областите, в които графиките на сградите
не са съхранени в картовите данни се
визуализира нормална карта, дори при
увеличение приближаването на картата.

ДЕЙСТВИЯ С INFINITI КОНТРОЛЕР

Основният картов екран показва настоящото
местонахождение (позицията, в която се
намира маркировката на автомобила).
Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС), за да
се покаже текущото местоположение на
картата.

РАБОТА СЪС СЕНЗОРНИЯ ПАНЕЛ

След местене на картата, докоснете [m ] на
картния екран, за да се покаже текущото
местоположение на кратния екран.

5GB0262X

3D графики на сгради (Birdview™ карта) JNC0283X 5GB0263X

ПОКАЗВАНЕ НАСТОЯЩО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
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Действията за местене през картата са
различни при 2D и Birdview™ карти.

Превъртането на картата е ограничено и не е
напълно налично по време на шофиране.

2D КАРТА

Работа със сензорния панел

• Докосване

Докоснете панела. Кръстовидния
показалец е показан при текущото
местоположение на автомобила в центъра
на картата. Докосвайки екрана отново ще
превърти картата към докоснатото място.

• Дълго докосване

Докоснете посоката на движение. Картата
продължава да се превърта, докато
екранът е докоснат.

• Изтегляне

Изтегля картата докато екранът е
докоснат.

• Плъзгане

Плъзнете за превъртане на картата.

Чрез INFINITI контролера
Превъртането на картата е ограничено и не е
напълно налично по време на шофиране.

1. Плъзнете превключвателя, за да
преместите непрекъснато през картата в
една посока.

2. Докато се местите по картата, ще се появи
кръстовият показалец.

ИНФОРМАЦИЯ:

По време на шофиране, непрекъснатото
превъртане с едно докосване е деактивирано.
Докоснете екрана отново, за да превъртите
още.

Ако картния екран е настроен за контурни
графики на сгради, картата не може да бъде
превъртана по време на шофиране.

BIRDVIEW™ (3D) КАРТА

Работа със сензорния панел
Докосване

Докоснете панела. Кръстов показалец се
визуализира в центъра на картата.
Докосвайки екрана отново ще превърти
картата към докоснатото място.

Докоснете [m ] или [m ], за да смените
посоката на картата.

Дълго докосване

Докоснете посоката на движение. Картата
продължава да се превърта, докато екранът е
докоснат.

Плъзгане

Плъзнете сензорният панел, за да превъртите
бързо картния екран.

Чрез INFINITI контролера
1. Плъзнете превключвателя в посока,

различна от ляво или дясно, за да
преместите непрекъснато през картата в
една посока.

2. Докато се местите по картата ще се появи
кръстовия показалец.

ИНФОРМАЦИЯ:

По време на шофиране, непрекъснатото
превъртане с едно докосване е деактивирано.

Ако картния екран е настроен за контурни
графики на сгради, картата не може да бъде
превъртана по време на шофиране.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА КАРТА

3-6 Работа с карта



Има няколко метода за смяна на мащаба на
картата.

ИНФОРМАЦИЯ:

Действията по промяна на мащаба на картата
по време на шофиране са ограничени.

РАБОТА СЪС СЕНЗОРНИЯ ПАНЕЛ
Докосване на лентата за мащабиране:

1. Докоснете [m ].

Появява се лента за мащабиране на
картата.

2. Докоснете [Zoom In] (Увеличение) или
[Zoom Out] (Намаление), за да смените
мащаба.

Щипване:

За да видите широка област, използвайте
щипване върху картния екран.

Разтваряне на пръсти:

За да видите картата в детайли, използвайте
разтваряне на пръсти на картния екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

Действията щипване/разтваряне на пръсти
са деактивирани по време на шофиране.

РАБОТА С INFINITI КОНТРОЛЕР
1. Завъртете шайбата, когато картния екран

е показан. Лентата за мащабиране на
картата се показва в дясната страна на
екрана.

2. Използвайте централната шайба, за да
зададете мащаба на картата.

По посока на часовниковата стрелка:
увеличение

Обратно на часовниковата стрелка:
намаление

Свободно увеличение
Когато бъде включено [Small Step Zoom With
Dial] (Увеличение на малки стъпки с шайбата),
мащабът на картата може да бъде регулиран
на стъпки или свободно (фино регулиране на
мащаба на малки стъпки), когато се върти
шайбата.

“Трафик информация на картата
(където е поставено)” (страница 3-13)

5GB0264XZ

5GB0246X

5GB0243X

СМЯНА МАЩАБА НА КАРТАТА
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МАЩАБ НА КАРТАТА
Мащабите по-долу са налични на нормални
стъпки. Когато се използва свободно
увеличение е възможно фино регулиране на
мащаба.

За Европа

Метрични мерни
единици

Американски
мерни единици

25 м 1/64 миля
50 м 1/32 миля

100 м 1/16 миля
200 м 1/8 миля
500 м 1/4 миля
1 км 1/2 миля
2 км 1 миля
4 км 2 мили
10 км 5 мили
16 км 8 мили
64 км 32 мили
160 км 80 мили
320 км 160 мили
640 км 320 мили

ИНФОРМАЦИЯ:

Иконите за трафик информация (където е
поставено) не се визуализират на картовия
екран, в случай че мащабът на картата е
зададен на 16 км (8 мили) или по-голям.

“Информация за трафика на картата”
(страница 6-4)

За Хонг Конг

Метрични мерни единици
25 м
50 м

100 м
200 м
500 м
1 км
2 км
4 км
12 км
16 км
64 км

160 км
320 км
640 км

Ориентацията на картата и изгледът могат да
бъдат сменени с докосване [m ]/[m ] на
картния екран.

Екранът ще се смени на Север нагоре, Посока
нагоре и BirdviewTM всеки път щом бъде
докоснат [m /m ].

5GB0044X

Север горе

5GB0005X

Посоката горе

СМЯНА НА ОРИЕНТАЦИЯТА НА КАРТАТА

3-8 Работа с карта



Можете да настроите изгледа на картата като
натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
последователно докоснете [Settings]
(Настройки), [Navigation] (Навигация) и [Map
Preferences] (Предпочитания за карта).

“Настройки за изглед на карта”
(страница 3-10)

Разделеният екран дава възможност за
едновременно показване на две различни
карти върху лявата и дясната страна на
дисплея. Също така, можете да отворите
карта върху дясната страна на екрана и друга
информация (като например информация за
кръстовища) върху лявата му страна.

1. Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС)
докато е показан картен екран с текущото
местоположение се показва Лента за
изглед на дисплей.

2. Избор на тип екран.

“Лента за изглед на дисплей”
(страница 2-8)

• [Full Map] (Карта на цял екран)

• [Split Map] (Разделена карта)

• [Junction] (Отбивка)/[Intersection] (Пресечка)

• [Turn list] (Списък със завои)

• [Where am I?] (Къде съм?) (за Европа)

• [Turn by Turn] (Завой по завой)

• [Eco Drive Report] (Доклад еко шофиране)

5GB0352X

Birdview™

5GH0276X

НАСТРОЙКА НА РАЗДЕЛЕН ЕКРАН
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Настройката на изгледа на картата се извършва от меню Настройки.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

Налични са следните елементи за настройка за изглед на карта.

Елементите, визуализирани на екрана, могат да се различават в зависимост от модела и страната.

Елемент на менюто Действие
[Map & Display View]
(Изглед на Карта и
Дисплей)

[Change Order] (Смени реда) Сортирайте иконата върху Лентата за изглед на дисплей.

[Full Map] (Карта на цял екран) Изберете една от настройките, която да бъде приложена на дисплея.

“Лента за изглед на дисплей” (страница 2-8)[Split Map] (Разделена карта)

[Junction] (Кръстовище) (за Европа)
[Intersection] (Пресечка) (за Хонг Конг)

[Turn list] (Списък със завои)

[Where am I?] (Къде съм?) (за Европа)

[Turn by Turn] (Завой по завой)

[Eco Drive Report] (Доклад еко шофиране)

НАСТРОЙКИ ЗА ИЗГЛЕД НА КАРТА
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Елемент на менюто Действие
[Map Preferences]
(Предпочитания за
карта)

[Map View] (Изглед на
карта)

[North Up] (Север горе) Изберете един от изгледите на карта, който да бъде използван за картния екран.

[Heading Up] (Посоката горе)

[Birdview (3D)] (Птичи поглед
(3D))

[Long Range Heading Up] (Голям Обхват Посока горе) Позицията на иконата на автомобила може да бъде сменена, за да се види по-широка област в
посоката на пътуване. Иконата на автомобила се намира леко по-долу от центъра на екрана.
Изгледът на карта с голям обхват е наличен само когато изгледът на картата е “Heading Up” (Посока
нагоре).

[Map Colour] (Цвят на картата) (за Европа)
[Map Color] (Цвят на картата) (за Хонг Конг)

Изберете предпочитан цвят за картата.

[Map Text Size] (Размер
на текст на картата)

[Large] (Голям) Променя размера на шрифта между [Large] (Голям), [Medium] (Среден) или [Small] (Малък).

[Medium] (Среден)

[Small] (Малък)

[Birdview Angle] (Ъгъл за изглед от птичи поглед) Регулиране на ъгъла за BirdviewTM.

[Auto North Up] (Авто Север горе) Задава горната част да остава ориентирана на север.

[Automatic Display in Mwy Mode] (Автоматичен дисплей в
Mwy режим) (за Европа)
[Automatic Display in Fwy Mode] (Автоматичен дисплей в
Fwy режим) (за Хонг Конг)

Автоматичното показване на маршрутната информация може да бъде включено или изключено по
време на шофиране по магистрала или главен път.

[Names Displayed on
Map] (Имена показани
на картата)

[Place Names] (Имена на места) Позволява показването на картния екран на имена на места.

[POI Names] (Имена на POI) Позволява показването на имена на обекти върху картния екран.

[Road Names] (Имена на пътища) Позволява показването на картния екран на имена на пътища.

[Left Split Map Settings]
(Настройки на лявата
част на картата)

[Left Side Map Orientation]
(Ориентация на лявата част на
картата)

Изгледът на картата от лявата страна на разделен екран може да бъде избрано между Север горе и
Посока горе.

[Long Range Heading Up] (Голям
обхват посока горе) (за Европа)
[Long-Range Driving Direction]
(Голям обхват посока на
движение) (за Хонг Конг)

Позволява изгледът на картата от лявата страна на разделен екран да сменя позицията на
автомобилната икона, така че да може да бъде гледана областта по посока на движение. Иконата
на автомобила се намира леко по-долу от центъра на екрана.
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Част от информацията на картата може да
бъде показана или скрита.

ПОКАЗВАНЕ НА ИКОНИ НА ОБЕКТИ
Иконите за обекти могат да бъдат показвани
или скрити в зависимост от типа.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете [POI Icons Displayed on Map]
(Икони на POI, изобразени на картата).

4. Докоснете предпочитаната икона.
Индикаторът на избраната икона светва.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Иконите за обекти не са показани на картовия
екран, когато мащабът на картата е 500 м (1/4
миля) или по-голям, в 2D карта и Birdview™
карта.

• В случай че са регистрирани в картните данни,
иконите на марките ще бъдат показани на
картата вместо общите икони за обекти, които
са посочени.

Налични икони за настройка:

За Европа

m Бензиностанция

m Ресторант

m Район на обслужване

m Хотел

m Болница

За Хонг Конг

m Бензиностанция

m Паркинг

m Финансова институция

m Поща

m
Универсален магазин/

Супермаркет

ПОКАЗВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРЕВЪРТАНЕ НА КАРТА
Системата може да бъде настроена по такъв
начин, че информацията относно
местоположението, обозначено с кръстов
показалец да бъде показвана при превъртане
на картовия екран.

Елементите, визуализирани на екрана могат
да се различават в зависимост от модела.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и
[Other Settings] (Други настройки).

3. Докоснете [Map Scrolling Information]
(Информация за превъртане на карта).

4. Докоснете елемента на исканата
информация.

5GB0292X

5GB0253XZ

ПОКАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТАТА
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Налични са следните информационни
опции:

Елементите, визуализирани на екрана,
могат да се различават в зависимост от
страната.

• [Stored Location Icon Info] (Информация за
икона за съхранено местоположение)

• [RDS-TMC Icon Info] (Информация за икона за
RDS-TMC) (за Европа)

• [Destination/Waypoint Icon Info] (Информация
за икона за дестинация/маршрутна точка)

• [Latitude/Longitude Info] (Информация за
ширина/дължина)

ЦВЯТ НА ПЪТЯ
Отделните видове пътища се различават по
цвят. Цветовете на главния път са посочени
по-долу.

За Европа

Тип път Цвят
Магистрала Жълт, червена линия
Главен път Червен, оранжев или

жълт
Тясна улица Сиво
Път с непълни
картни данни

Тъмен

За Хонг Конг

Тип път Цвят
Магистрала Синьо
Национален път Пурпурно
Междуселищен път Зелено
Локален път Светло кафяво
Друг път Сиво

Информацията за трафика може да бъде
визуализирана само в участъците, където
такава се разпространява.

Индикатор за спиране на движението:

Линиите, показани заедно с пътищата указват
местоположенията на блокирания трафик.
Линиите са с цветно кодиране, показано по-
долу.

Свободно преминаване: Зелена стрелка

Среден трафик: Жълта стрелка

Тежък трафик: Червено

Секция повлияна от сериозно затруднен
трафик: Пурпурен

Икони:

На картата може да бъдат показани следните
икони за трафик информация на местата,
където са регистрирани инциденти.

m : Информация

m : Инцидент

m : Аварирал автомобил

m : Затворен път

m : Насрещно движение

m : Опасност

m : Забавяне

m : Понижена видимост поради мъгла

ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТАТА (където
е поставено)
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m : Ограничение на платно

m : Сериозни събития

m : Дъжд

m : Пътната настилка е в лошо състояние

m : Пътни работи

m : Хлъзгав път

m : Сняг

m : Опашка или изчакване

m : Автомобил в грешно пътно платно

m : Атмосферни условия

m : Вятър

m : Бавен и затруднен трафик

Ако маршрутът не е бил зададен, всички
икони за трафик информация на картовия
екран са в червено. Когато маршрутът е
зададен, иконите по маршрута се
визуализират в червено, а иконите извън
маршрута са в сиво. Информационните икони
и тази за метеорологична прогноза се
визуализират в синьо.
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Когато настройвате дестинация,
местоположението може да бъде ограничено
чрез определяне на регион или град.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВА (за
Европа)
Когато настройвате дестинация,
местоположението може да бъде уточнено
чрез определяне на държава.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията), след което докоснете
иконата за предпочитания метод за
търсене.

3. Докоснете [Country] (Държава).

4. Докоснете исканата държава от списъка.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕГИОН (за Хонг
Конг)

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Points of Interest] (Интересни
места).

3. Докоснете [Change Region] (Смяна на
регион).

4. Докоснете предпочитания регион от
предложения списък.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАД (за Европа)
В зависимост от метода за търсене на
дестинация (като Адрес на улица, Пресечка и
пр.), кандидатите на местоположения могат
да бъдат ограничени чрез определяне на
град.

Въведете името на града, който искате да
зададете като дестинация.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Докоснете [List] (Списък) за да се покаже
списъка от елементи, които съвпадат с
въведените символи.

• Докоснете [Change] (Смяна), за да смените типа
клавиатура.

• За област, където е налична информация за
пощенски код, ще се появи [Postcode]
(Пощенски код). Докоснете [Postcode]
(Пощенски код), за да търсите местоположение
по пощенски код.

5GB0266XZ

5GB0305X

JND0324XZ

СМЯНА НА РЕГИОН
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Има няколко метода, които може да бъдат използвани за задаване на дестинация. Научете предимствата на всеки метод и изберете най-добрия,
за да откриете и въведете исканата дестинация.

Елементите, визуализирани на екрана могат да се различават в зависимост от модела.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Destination Menu] (Меню на дестинацията).

Елементите, визуализирани на екрана, могат да се различават в зависимост от модела и страната.

За Европа

Елемент от настройката Действие
[Street Address] (Адрес на улица) Търсене за дестинация по адрес.

“Откриване на адрес (за Европа)” (страница 4-6)

[Points of Interest] (Интересни места) Търсете за дестинация за различни категории бизнеси и местоположения.
“Откриване на точки, представляващи интерес (POI) (за Европа)” (страница 4-7)

[Home] (Дом) Търсене за маршрут от текущото местоположение до преди това съхранено домашно
местоположение.

“Настройка на дом като дестинация” (страница 4-10)

[Nearby Places] (Места в близост) Търсене за интересни места в близост до текущото местоположение на автомобила, като
ресторанти и пр.

“Откриване на място наблизо” (страница 4-10)

[Stored Locations] (Съхранени местоположения) Търсене за дестинация от списъка със съхранени местоположения.
“Търсене от съхранени местоположения” (страница 4-11)

[Previous Destinations] (Предишни дестинации) Задаване на предходна стартова точка като дестинация. Търсене за дестинация от предишни
дестинации.

“Търсене за предишни дестинации” (страница 4-12)

[M-way Entrance/Exit ] (Магистрала Вход/Изход) Търсене на вход/изход на магистрала като дестинация.
“Задаване на вход/изход на магистрала като дестинация (за Европа)” (страница 4-13)

МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКА НА ДЕСТИНАЦИЯ
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[Stored Routes] (Съхранени маршрути) Търсене за съхранен маршрут.
“Настройка по съхранени маршрути” (страница 4-15)

[Junction] (Кръстопът) Задаване на кръстовище като дестинация.
“Задаване на кръстопът като дестинация (за Европа)” (страница 4-12)

[City Centre] (Център на град) Задаване на центъра на града като дестинация.
“Задаване на центъра на града като дестинация (за Европа)” (страница 4-14)

[Stored Routes] (Съхранени маршрути) Търсене за съхранен маршрут. “Настройка по съхранени маршрути” (страница 4-15)

За Хонг Конг

Елемент от настройката Действие
[Points of Interest] (Интересни места) Търсете за дестинация за различни категории бизнеси и местоположения.

“Откриване на точки, представляващи интерес (POI) (за Хонг Конг)” (страница 4-9)

[Home] (Дом) Търсене за маршрут от текущото местоположение до преди това съхранено домашно
местоположение.

“Настройка на дом като дестинация” (страница 4-10)

[Nearby Places] (Места в близост) Търсене за интересни места в близост до текущото местоположение на автомобила, като
ресторанти и пр.

“Откриване на място наблизо” (страница 4-10)

[Stored Locations] (Съхранени местоположения) Търсене за дестинация от списъка със съхранени местоположения.
“Търсене от съхранени местоположения” (страница 4-11)

[Previous Destinations] (Предишни дестинации) Задаване на предходна стартова точка като дестинация. Търсене за дестинация от предишни
дестинации.

“Търсене за предишни дестинации” (страница 4-12)

[Phone Number] (Телефонен номер) Търсене на точка, представляваща интерес чрез телефонен номер.
“Задаване на дестинация чрез телефонен номер (за Хонг Конг)” (страница 4-14)

[Stored Routes] (Съхранени маршрути) Търсене за съхранен маршрут.
“Настройка по съхранени маршрути” (страница 4-15)
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ИНФОРМАЦИЯ:

• Редът на показаните елементи на екрана може
да варира в зависимост от модела.

• Когато бъде зададена дестинация по време на
маршрутно насочване, може да се появи
изскачащо съобщение, в зависимост от метода,
използван за задаване на дестинацията. Когато
бъде избрано [Replace] (Смяна), текущият
маршрут ще бъде анулиран и ще бъде зададено
маршрутно насочване за новата дестинация.
Когато бъде избрано [Add to] (Добавяне към),
избраното местоположение става маршрутна
точка или нова дестинация.

• След настройка на дестинация,
местоположението на дестинацията може да
бъде регулирано и то да бъде запазено в
Съхранени местоположения и пр.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 4-16)

• Дестинацията може да бъде изтрита.

“Отмяна на маршрут”
(страница 5-7)

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Street Address] (Адрес на
улица). Показва се екран за въвеждане на
букви. Въведете името на града. След
въвеждане, докоснете [List] (Списък).
Извежда се списъчен екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Докоснете [m ], за да зададете
предпочитания елемент (като например
[City] (Град)).

• В зависимост от държавата може да бъде
възможно търсене на град по пощенски код.
Докоснете [Postcode] (Пощенски код) и
въведете пощенския код на дестинацията.

• Докоснете [Last 5 Cities] (Последните 5 града)
за показване на последните пет града,
задавани като дестинация.

3. Изберете град за дестинация от списъка.
Въведете името на улицата. След
въвеждане, изберете [List] (Списък).
Появява се списък на улиците. Изберете
улица за дестинация от списъка.

ИНФОРМАЦИЯ:

Когато бъде докоснат [City Centre] (Център
на града), при избиране на град, центърът
на града става цел на търсенето.

4. Изберете улица за дестинация от списъка.

5. Въведете номера на къщата и натиснете
[OK].

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [No House#] (Няма номер на
къща), ако последния е неизвестен.

JND0319X

5GB0294XZ

ОТКРИВАНЕ НА АДРЕС (за Европа)

4-6 Задаване на дестинация



6. Избраната дестинация се визуализира в
центъра на картата. След като потвърдите
местоположението на показаната
дестинация докоснете [OK].

7. Показва се целият маршрут. Докоснете
[Start] (Старт), за да стартирате маршрутно
насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

След настройка на дестинация,
местоположението на дестинацията може да
бъде регулирано и то да бъде запазено в
системата.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 4-16)

Този метод позволява откриване на обект по
име или категория. Определете регионът и
града на дестинацията, за да търсите
ефективно.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Местоположенията и работното време на обектите
са предмет на промяна, която може да не е
отразена в картните данни. Проверете два пъти тази
информация преди да се обърнете към авариен
обект, за да сте сигурни, че ще получите подходяща
помощ. В противен случай може да не получите
аварийна помощ, когато пристигнете в
дестинацията. На навигационния екран се появява
съобщение с потвърждение. Следвайте показаните
инструкции и проверете необходимите елементи.

ТЪРСЕНЕ НА ИМЕ НА ОРИЕНТИР
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което

докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Points of Interest] (Интересни
места).

3. Докоснете [Name Entry] (Въвеждане на
име). Показва се екран за въвеждане на
символи.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [City] (Град), а след това [Last 5
Cities] (Последните 5 града) за да бъдат
зададени като дестинация последните пет
града.

4. Въведете името на обекта на дестинация.
След въвеждане, докоснете [List] (Списък).
Извежда се списъчен екран.

5. Докоснете исканата предишна дестинация
на обект от списъка.

ИНФОРМАЦИЯ:

Предпочитаната дестинация се показва
директно на екрана, когато наличният
елемент в списъка е само един, без
докосването на [List] (Списък). Докоснете
[OK], за да зададете като дестинация.

JND0326XZ
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6. Показва се цялата карта на маршрута.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Търсене с две думи или повече е възможно с
натискане на [And] (Добави) между думите.

• След задаване на дестинация, нейното
местоположение може да бъде регулирано и
запазено в Съхранени местоположения и др.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 4-16)

ТЪРСЕНЕ НА КАТЕГОРИЯ ОРИЕНТИР
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което

докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Points of Interest] (Интересни
места).

3. Докоснете категория от екранното меню.
Визуализира се списък с подкатегории.

4. Докоснете под-категорията. Извежда се
списъчен екран.

5. Докоснете исканата предишна дестинация
на обект от списъка.

Избраната дестинация се визуализира в
центъра на картата. Докоснете [Start]
(Старт), за да стартирате маршрутно
насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Предпочитаната дестинация се показва
директно на екрана, когато наличният елемент
в списъка е само един, без докосването на [List]
(Списък). Докоснете [OK], за да зададете като
дестинация.

• Възможно е подкатегориите да не бъдат
показани, в зависимост от избраната главна
категория.

• Докоснете [m ], за да се покаже информация за
местоположението.

• След задаване на дестинация, нейното
местоположение може да бъде регулирано и
запазено в Съхранени местоположения и др.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 4-16)

• Ако най-близкото POI не може да бъде
намерено, ще се появи съобщение с въпрос
дали да търси в разширена област. Когато бъде
избрано [Yes] (Да), системата стартира търсене
за POI в разширена област.

JND0318X
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Този метод позволява да откриете обект по
име или категория. За да повишите
ефективността на търсенето, посочете
региона и града на дестинацията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Местоположенията и работно време на обектите са
предмет на промяна, която може да не е отразена в
картните данни. Проверете два пъти тази
информация преди да се обърнете към авариен
обект, за да сте сигурни, че ще получите подходяща
помощ. В противен случай може да не получите
аварийна помощ, когато пристигнете в
дестинацията. На навигационния екран се появява
съобщение с потвърждение. Следвайте показаните
инструкции и проверете необходимите елементи.

ТЪРСЕНЕ НА ИМЕ НА ОРИЕНТИР
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете

[Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Points of Interest] (Интересни
места).

3. Докоснете [By Chinese Characters] (Чрез
китайски йероглифи) или [By Name Pinyin]
(Поименно с пинин). Показва се екран за
въвеждане на символи.

4. Въведете името на обекта на дестинация.
След въвеждане, докоснете [List] (Списък).
Извежда се списъчен екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [m ], за да се покаже
информация за местоположението. В
случай че [Call] (Обаждане) е активирано
върху информационния екран за
местоположение, е възможно да се
обадите в указаният обект.

5. Докоснете исканата предишна дестинация
на обект от списъка.

Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

След задаване на дестинация, нейното
местоположение може да бъде регулирано
и запазено в Съхранени местоположения
и др.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 4-16)

JND0320X

ОТКРИВАНЕ НА ТОЧКИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
ИНТЕРЕС (POI) (за Хонг Конг)
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Домашното местоположение може да бъде
зададено като дестинация, ако е запаметено
предварително. Тази функция е особено
удобна при търсене на маршрут за връщане.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), докоснете
[Navigation] (Навигация), а след това
докоснете [Home] (Дом).

2. Системата задава домашното место-
положение като дестинация.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако домашното местоположение не е
запаметено, системата ще покаже екран
със съобщение питащо дали искате да
запазите такова местоположение.

“Съхранение на домашно место-
положение” (страница 7-2)

3. Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

m Настройка с гласова команда

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да зададете домашно местоположение
като дестинация:

“Към вкъщи”

Обект, намиращ се в близост до текущото
местоположение на автомобила или друго
местоположение, което маркирате след
превъртане на картата, могат да бъдат
зададени като дестинация. Това позволява да
зададете дестинация или обект, намиращ се в
близост до текущото местоположение на
автомобила или друго местоположение,
което маркирате след превъртане на картата.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Nearby Places] (Близки
места). Визуализира се списък с
категории.

3. Изберете например [RESTAURANT]
(РЕСТОРАНТ).

4. Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка. Маршрутът до дестинацията е
визуализиран върху дисплея за
предварителен преглед.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Докоснете [m ], за да се покаже информация
за местоположението. В случай че [Call]
(Обаждане) е активирано върху
информационния екран за место-
положение, е възможно да се обадите в
указаният обект.

• За Европа:

Ако предложеният маршрут вече е
зададен, след докосване на [Along
Route] (По маршрута) системата
показва само обекти по маршрута.

За Хонг Конг:

Ако предложеният маршрут вече е
зададен, след докосване на [Show Along
Route] (Показване по маршрута)
системата показва само обекти по
маршрута.

• В списъка на екрана могат да бъдат
визуализирани максимум 100 обекта.

5. Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато маршрутът вече е зададен,
местоположението, което е зададено като
дестинация, става маршрутна точка.

• Място наблизо може да бъде зададено като
дестинация и чрез докосването на [m ] на
екрана с карта и изборът на [Nearby Places]
(Места наблизо).

НАСТРОЙКА НА ДОМ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ ОТКРИВАНЕ НА МЯСТО НАБЛИЗО
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Съхраняването на често използвани
дестинации в Съхранени местоположения
улеснява задаването на дестинация. Преди
тази функция да бъде използвана,
местоположенията трябва да бъдат запазени
в Съхранени местоположения.

“Съхранение на местоположение”
(страница 7-2)

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Stored Locations]
(Съхранени местоположения).

3. Докоснете исканото местоположение от
списъка.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Избирането на [Sort] (Сортиране) извиква
списък на различни функции за сортиране.

– [Sort by Entry No.] (Сортиране по
номер на въвеждане) (за Европа)/
[By Number] (По номер) (за Хонг
Конг):

Съдържанието на адресната книга
се подрежда по възходящ ред на
числата.

– [Sort by Name] (Сортиране по име)
(за Европа)/[By Name] (По име) (за
Хонг Конг):

Съдържанието на адресната книга
се извежда в азбучен ред.

– [Sort by Icon] (Сортиране по икона)
(за Европа)/[By Icon] (По икона) (за
Хонг Конг):

С избиране на определена икона се
показва списък, който съдържа
само данни от адресната книга,
свързани с тази икона.

– [Sort by Group] (Сортиране по група)
(за Европа)/[By Group] (По група) (за
Хонг Конг):

С избиране на определена група
(семейство, приятели, почивка и
пр.), избраната група се показва в
горната част на списъка.

• При докосването на [Store] (Съхраняване),
може да бъде съхранено ново
местоположение.

4. Избраната дестинация се показва.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

m Настройка с гласова команда

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да зададете дестинация от съхранени
местоположения:

“Address Book” (Адресна книга)

5GB0396X

ТЪРСЕНЕ ОТ СЪХРАНЕНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
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Предишните дестинации могат да бъдат
зададени като дестинация.

Автоматично се съхраняват до 100 предишни
дестинации. Ако броят предишни дестинации
надхвърли 100, най-старата ще бъде
заменяна с най-новата.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Previous Destinations]
(Предишни дестинации). Извежда се
списъчен екран.

3. Докоснете предишната стартова точка или
предишна дестинация от списъка.

4. Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Докоснете [m ], за да се покаже информация за
местоположението.

• Докоснете [Call] (Повикване), за да осъществите
повикване до съоръжението.

m Настройка с гласова команда

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да се изведе списъка с предишни
дестинации:

“Previous Destinations” (Предишни
дестинации)

Възможно е да се зададе кръстопът между
всеки две улици като дестинация, а системата
изчислява маршрута.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Junction] (Кръстовище).

3. Визуализира се екран за въвеждане на
първата улица.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Country] (Държава) или [City]
(Град) за свеждане на избора до
определени държава и град.

4. Въведете името на първата улица. След
въвеждане, докоснете [List] (Списък).
Извежда се списъчен екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако след избора на първа улица бъде
променена страната или града, избраната
първа улица ще бъде анулирана.

5. Докоснете улицата като първа улица от
списъка.

6. Визуализира се екран за въвеждане на
втората улица.

ТЪРСЕНЕ ЗА ПРЕДИШНИ ДЕСТИНАЦИИ ЗАДАВАНЕ НА КРЪСТОПЪТ КАТО
ДЕСТИНАЦИЯ (за Европа)
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ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Map] (Карта) от списъка, за
преглед на местоположението на
избраната отбивка.

7. Въведете името на втората улица. След
въвеждане, докоснете [List] (Списък).
Извежда се списъчен екран.

8. Докоснете уличата като втора улица от
списъка.

9. Показва се цялата карта на маршрута.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

Задаването на вход или изход от магистрала
като дестинация е възможно.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [M-way Entrance/Exit]
(Магистрала Вход/Изход). Показва се
екран за въвеждане на символи.

3. Въведете името на магистралата. След
въвеждане, докоснете [List] (Списък).

4. Докоснете исканата магистрала.

5. Докоснете [Entrance] (Вход) или [Exit]
(Изход). Извежда се списъчен екран.
Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Докоснете [Sort] (Сортиране), а след това
изберете [By Road No.] (По номер на път) или
[Sort By Distance] (Сортиране по дистанция),
за да сортирате елементите по ред.

• Докоснете [Map] (Карта) от списъка, за
преглед на местоположението на избрания
вход или изход на магистрала.

6. Показва се цялата карта на маршрута.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.
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ЗАДАВАНЕ НА ВХОД/ИЗХОД НА МАГИСТРАЛА
КАТО ДЕСТИНАЦИЯ (за Европа)
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Възможно е да се зададе центъра на града
като дестинация.

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Navigation]
(Навигация) и [Destination Menu] (Меню за
дестинация).

2. Докоснете [City Centre] (Център на града).
Показва се екран за въвеждане на
символи.

3. Въведете име на града и докоснете [List]
(Списък). Извежда се списъчен екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Last 5 Cities] (Последните 5
града) за да бъдат зададени като
дестинация последните пет града.

4. Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Map] (Карта) от списъка, за
преглед на местоположението на
избраната дестинация.

5. Докоснете [Start] (Старт) след
потвърждение на местоположението на
показаната дестинация.

Търсенето на даден обект е възможно да бъде
изпълнено чрез въвеждане на неговия
телефонен номер, в случай че той е известен.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Ако кодът на населеното място на посочения
телефонен номер не съществува в картовите
данни, системата не може да търси
местоположението.

• Единствено местоположенията, включени в
базата данни на картата могат да бъдат търсени
чрез телефонен номер. Жилищни телефонни
номера не могат да бъдат използвани за търсене
на местоположение.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Phone Numbers]
(Телефонни номера). Визуализира се
екран за въвеждане на телефонен номер.

3. Въведете телефонния номер, включително
кода на областта. След въвеждане
докоснете [OK].

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако има два или повече резултата от
търсенето на екрана се извежда списък.
Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка.

4. Избраната дестинация се показва.
Докоснете [Start] (Старт) след
потвърждение на местоположението на
показаната дестинация.

ЗАДАВАНЕ НА ЦЕНТЪРА НА ГРАДА КАТО
ДЕСТИНАЦИЯ (за Европа)

ЗАДАВАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ ЧРЕЗ
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР (за Хонг Конг)
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Възможно е да изберете предпочитан
маршрут от съхранените маршрути. Този
метод за търсене е наличен само ако са
запаметени предишни маршрути.

“Съхранение на маршрут”
(страница 7-4)

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Stored Routes]
(Съхранени маршрути). Извежда се
списъчен екран.

3. Докоснете исканият маршрут от списъка.

4. Когато съхраненият маршрут е показан,
докоснете [New Dest.] (Нова дестинация).

5. Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

Съхраненият маршрут включва само
местоположения (дестинация и точки-
ориентири) и условия за пресмятане на
маршрута, а не самия маршрут.
Следователно, когато дестинацията е
зададена посредством съхранен маршрут,
може да се предложи различен маршрут, ако
текущата позиция на автомобила не е същата
като тази, когато е съхранен маршрута.

Дестинацията може да бъде задавана чрез
преместване на картата и докосване на
местоположението върху нея.

1. Преместете картата, поставете
кръстовидния показалец върху
предпочитаното местоположение и
докоснете [m ] или натиснете <m /OK>.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Регулирайте мащаба на картата за
ефективно търсене на местоположение.

• Определен път върху картата започва да
мига, след като бъде изравнен с
кръстовидния показалец, показващ че
същият може да бъде зададен като
дестинация.

2. Докоснете [New Destination] (Нова
дестинация).

3. Целият маршрут е показан на дисплея.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.
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Системата настройва дестинацията на
избраното местоположение и започва да
пресмята маршрута. Маршрутното насочване
може да започне след извършване на търсене
за маршрут. Също така е възможно да
потвърдите или смените маршрута.

Налични елементи

• [Start] (Старт):

Започва насочване по маршрута към
избраната дестинация.

Ако по системата не бъдат извършени
операции за няколко секунди,
автоматично се избира [Start] (Старт) и
системата започва маршрутно насочване.
Когато автомобилът е шофиран,
автоматично се избира [Start] (Старт), а
системата ще стартира функция за
маршрутно насочване.

• [More Routes] (Повече маршрути):

Могат да бъдат избрани условия по
маршрута, като най-бърз маршрут/най-
кратко разстояние или минимално
използване на магистрали.

Възможно е маршрутите невинаги да се
различават.

• [Route Info] (Информация за маршрут):

Маршрутната информация може да бъде
показана.

• [Add Waypoint] (Добавяне на маршрутна точка):

Позволява ви да редактирате маршрута
като добавите дестинация или междинен
пункт от маршрута.

Ако е добавена дестинация, предишната
дестинация става междинен пункт от
маршрута.

• [Move Loc.] (Премести местоположение):

Местоположението може да бъде
регулирано.

JND0326XZ

За Европа
Възможни маршрутни условия Пресмятане на маршрута.
[Fast] (Бърз) Изберете маршрут, който е най-ефективен.
[Eco] (Еко) Изберете маршрут, по който се спестява

най-много енергия.
[Short] (Къс) Избира се маршрут, който е най-къс като

разстояние.
[Avoid Toll Roads] (Избягвай платени пътища) Изберете маршрут, избягващ употребата на

платени пътища.

За Хонг Конг
Възможни маршрутни условия Пресмятане на маршрута.
[Fastest Route] - най-бърз маршрут Изберете маршрут, който е най-ефективен.
[Minimize Toll Roads] (Минимизирай платени
пътища)

Изберете маршрут с минимална употреба
на платени пътища.

[Shortest Distance] (Най-късо разстояние) Избира се маршрут, който е най-къс като
разстояние.

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД НАСТРОЙКА НА МАРШРУТ
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• [Information] (Информация):

Позволява да съхраните дестинация.
Също така, в случай че в картовите данни
има налична информация относно
дестинацията (адрес на улица и телефонен
номер), такава може да бъде показана.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Очакваното време на пристигане (ETA) може да
бъде проверено на долната дясна част на
дисплея.

• Възможно е да се редактира и добави
дестинация или маршрутни точки към
маршрута, който вече е зададен.

“Редактиране на маршрут”
(страница 5-8)

МЕСТЕНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
НА ДЕСТИНАЦИЯ
Местоположението на дестинацията може да
бъде регулирано с движение на кръстовия
знак през картата.

1. След задаване на дестинация, докоснете
[Move Loc.] (Премести местоположение).

2. Показан е картен екран с намерената
дестинация на картния екран.

3. Уточнете местоположението чрез
преместване на кръстачката по картата и
натиснете [OK]. Показва се потвърждаващо
съобщение. Потвърдете съдържанието на
съобщението, докоснете [Yes] (Да) за
промяна на местоположението на
дестинацията.

ИНФОРМАЦИЯ:

Мащабът на картата може да бъде сменен с
докосване на [m ].

JND0322X
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След настройката на маршрута изберете
[Start] (Старт), за да започне насочването по
маршрута.

По време на маршрутното насочване
системата ви води през контролни точки, за
което използва визуално и гласово
насочване.

ВНИМАНИЕ:

• Визуалното и гласовото насочване е само с цел
указание. Съдържанието на насочването може
да се окаже неподходящо за обстановката.

• При шофиране по предложения маршрут,
следвайте всички закони за движение по
пътищата (напр. еднопосочно движение).

“Маршрутно насочване”
(страница 10-7)

ГЛАСОВИ НАПЪТСТВИЯ

Основни положения при гласовите
напътствия
Гласовото насочване съобщава, в коя посока
да завиете, когато достигнете точка, за която
е необходимо да се завие.

Пример за гласово напътствие:

Настройките за гласови напътствия могат да
бъдат модифицирани от [Voice Guidance
Settings] (Настройки на гласови напътствия).

“Настройки за маршрутно насочване”
(страница 5-14)

МАРШРУТНО НАСОЧВАНЕ
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j1 “In 400 metres (one quarter mile), turn
right (left).” (След 400 метра (четвърт
миля), завийте надясно (ляво).)

j2 “In 400 metres (one quarter mile) take the
motorway entrance on your right.” (След
400 метра (четвърт миля), поемете входа
за магистрала отдясно).

j3 “In two kilometres (one mile), take the
exit.” (Поемете по изхода след два
километра (една миля).)

j4 “You have arrived at your destination.
(Пристигнахте в дестинацията си). Ending
the route guidance.” (Край на
маршрутното насочване.)

ИНФОРМАЦИЯ:

• Разстоянията може да се различават в
зависимост от скоростта на автомобила.

• Посоките ще се различават в зависимост от вида
на пътя.

• Може да съществуват случаи, в които гласовите
напътствия и реалните пътни условия не
съответстват. Това може да се случи поради
несъответствие на реалните пътни условия и
информацията в картовите данни или също така
поради скоростта на автомобила.

• В случай, че гласовите напътствия не
съответстват с реалните пътни условия,
следвайте информацията, получена от пътните
знаци или табели.

• Когато наближавате контролна точка (пресечка
или завой) или крайния пункт и т.н., гласовото
насочване обявява оставащото разстояние
и/или посоката на завиване. Натиснете и
задръжте <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС), за да се
повтори гласово напътствие.

Повторение на гласовите
напътствия
Тази функция се предлага чрез маршрутното
насочване, от момента след приключване
изчислението на маршрута докато
пристигане на автомобила до дестинацията.

INI0119

Маршрутно насочване 5-3



Натиснете и задръжте <MAP/VOICE> (КАРТА/
ГЛАС). Гласовото напътствие ще бъде
повторено.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Ако <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) бъде натиснат и
задържан, след като автомобилът се е отклонил
от предложения маршрут при изключена
функция за автоматично възстановяване на
маршрута, гласовото напътствие ще съобщи
“Proceed to the highlighted route” (Продължи по
маркирания маршрут).

• Ако <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) бъде натиснат и
задържан, когато автомобилът се движи в
грешна посока, гласовото напътствие ще
съобщи: “If possible make a U-turn” (В случай че
е възможно, направете обратен завой).

Известяване при наближаване на
дестинация
Когато наближите дестинацията,
маршрутното насочване ще съобщи “You have
arrived at your destination. (Пристигате в
дестинацията си.) Ending route guidance.”
(Край на маршрутното насочване.) За да
достигнете до крайната си дестинация,
направете справка с картния екран.

Забележки по гласовите напътствия

• Гласовото напътствие в тази система трябва да
бъде разглеждано като допълнителна функция.
Когато шофирате автомобила си, проверете
пътя на картата и следвайте реалните пътища и
регулации на трафика.

• Гласовите напътствия се активират единствено
при пресичане с определени условия. Може да
има случаи, в които автомобилът да трябва да
завива, но да няма гласово напътствие.

• Гласовото напътствие може да варира в
зависимост от посоката на завоя и вида на
отсечката.

• Моментът на гласовото напътствие ще варира в
зависимост от ситуацията.

• При отклонение на автомобила от предложения
маршрут не се предлага гласово напътствие.
Системата няма да съобщи за това. Вижте
картата и преизчислете маршрута.

“Преизчисление на маршрут”
(страница 5-11)

• Възможно е гласовите напътствия да не
съответстват точно на номерата на пътищата и
посоките при свързванията на магистрали.

• Гласовите напътствия може да не съответстват
точно на имената на улиците на изходите на
магистралите.

• Показаните имена на улици може, понякога, да
се различават от реалните имена.

• Гласовите напътствия не са налични, когато
[Guidance Voice] (Напътстващ глас) е изключен.

“Настройки за сила на звука”
(страница 8-7)

• Гласовите напътствия ще започнат, когато
автомобилът влезе в предложения маршрут.
Виж картата за посоките за началната точка на
маршрута.

• При доближаване на маршрутна точка,
гласовото напътствие ще съобщи, “Достигнахте
до точка 1 (2, 3, 4,...).” Гласовото напътствие ще
превключи към следващата част от маршрута.
Когато гласовото напътствие не е активно, за
посока вижте картата.

• В някои случаи, гласовото напътствие прекъсва
преди пристигане до дестинацията.
Съобразявайте се с иконката на дестинацията
на картата, за да достигнете до дестинацията.

• Ако системата разпознае от коя страна се
намира дестинацията (маршрутната точка),
гласовото напътствие ще съобщи “отдясно/
ляво” след като съобщи за пристигане в
дестинацията.

• Гласовото напътствие може да работи частично
или да не работи поради ъгъла на пътя в
отсечката.
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• Информацията за платно на магистрала е
налична само за ограничен брой основни
магистрали, а напътствието не е налични при
съединения и изходи.

• Информацията за изход от магистралата може
да се различава от информацията, указана с
пътни знаци.

• Тъй като не е възможно да бъдат използвани
данни за пътища, достъпът до които се променя
в зависимост от сезона, показаният маршрут
може да не отговаря на реалните пътни
ограничения. Уверете се, че когато шофирате
следвате реалните пътни ограничения.

ЕКРАНИ ЗА МАРШРУТНО НАСОЧВАНЕ
Маршрутното насочване показва екрани с
карти и различна информация за
обстановката.

Маршрутно насочване на картен
екран

Когато маршрутното насочване започне, в
горния ляв ъгъл на картовия екран се появява
стрелка за малък завой. Тази стрелка показва
посоката на завиване на следващата
контролна точка (завой или пресечка).
Разстоянието също се изобразява. Отгоре на
екрана се показва разстоянието до
следващата контролна точка и името на
следващата улица, по която трябва да
завиете. Освен това, може да има случаи,
когато ще бъдат съобщени следващите имена
на улици.

Увеличен изглед на пресечката

Когато наближите контролна точка,
системата автоматично сменя разделения
екран и в левия екран показва увеличен
изглед на кръстовището. За да превключите
към предходния екран, докато е показан

увеличен изглед на следващото кръстовище,
натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) на
INFINITI контролера.

Насочване на кръстопът

По време на движение по магистрала, при
достигне на приблизително два км (около
една миля) преди магистрален триъгълник,
системата автоматично превключва на
разделен екран, показвайки увеличен изглед
от него върху левия екран. След пресичане на
кръстовището системата автоматично се
връща в режим на цял екран. За да
превключите към предходния екран, докато е
показан изглед на кръстовището, натиснете
<MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) на INFINITI
контролера.

5GB0277X
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Информация за маршрут

Когато приближавате контролна точка,
левият екран превключва автоматично на
увеличен изглед на пресечката. За да
превключите към предишния екран,
натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) на
INFINITI контролера.

В зависимост от настройката, системата може
да показва постоянно комбиниран екран като
списък със завои.

Показване на информация за изход
от магистрала

За Европа:

Когато функцията [Automatic Display in Mwy
Mode] (Автоматично показване на режим
магистрала) е включена и маршрутът минава
през магистрала или платен път, всички
изходи по него, за които има информация ще
бъдат показани на информацията за
маршрута. Информацията за изход е
показана като икони.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 3-10)

За Хонг Конг:

Когато е включено [Automatic Display in Fwy
Mode] (Автоматично показване на режим
магистрала) и маршрутът включва
магистрала или платен път, всички изходи по
маршрута, които имат информация за изход

ще бъдат показани на информацията за
маршрута. Информацията за изход е
показана като икони.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 3-10)

Настройки на екран за направление
Екранът за направление може да бъде
визуализиран по всяко време, когато
автомобилът се намира далеч от контролна
точка. Могат да бъдат зададени различни
типове екрани.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 3-10)
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Зададеният маршрут може да бъде отменен.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Cancel Route] (Отмяна на
маршрут).

3. Показва се съобщение.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Отмененият маршрут не може да бъде
възстановен.

• [Cancel Route] (Отмяна на маршрут) ще отмени
всички маршрути, включително и точките на
маршрута. За да изтриете отделни точки на
маршрута, изберете [Edit Route] (Редакция на
маршрут).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винаги спирайте автомобила на безопасно място
преди да промените условията на маршрута.
Промяната на условията на маршрута по време на
шофиране може да предизвика инцидент.

По време на маршрутно насочване,
маршрутните условия могат да бъдат
променени и да бъде потвърдена
информация за пътя. Задайте условията
съобразно вашите персонални
предпочитания.

Екранът с маршрутно меню е наличен, само
когато е зададена дестинация.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Route Menu] (Маршрутно
меню). Налични са следните опции.

Налични настройки

• [Edit Route] (Редакция на маршрут):

Редактирайте или добавете дестинация
или точка по маршрут, който вече е
зададен.

“Редактиране на маршрут”
(страница 5-8)

• [Search Criteria Settings] (Настройки на
критерий за търсене):

Смяна на условията за изчисление на
маршрута навсякъде по маршрута.

“Настройки на маршрут”
(страница 5-14)

• [Recalculate] (Преизчисляване):

Ръчно избиране отново на маршрут след
смяна на условия за търсене и
преизчисление на маршрута от системата.

“Преизчисление на маршрут”
(страница 5-11)

• [Show Destination] (Покажи дестинация):

Дестинацията е показана на картовия
екран.

• [Detour] (Заобикаляне):

– Може да бъде изчислен обиколен
маршрут на определена дистанция.

“Търсене на обиколен маршрут
(за Европа)” (страница 5-11)

“Търсене на обиколен маршрут
(за Хонг Конг)” (страница 5-13)

ОТМЯНА НА МАРШРУТ МАРШРУТНО МЕНЮ
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– [Traffic Detour] (Заобикаляне на
трафик):

Задава търсене на маршрут, така че да
се заобиколи задръстване или
инцидент.

“Търсене на обиколен маршрут
(за Европа)” (страница 5-11)

• [Cancel Route] (Отмяна на маршрут):

Дестинацията и маршрутните точки на
маршрута са изтрити.

• [Route Info] (Информация за маршрут):

Маршрутната информация може да бъде
показана.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Edit Route] (Редактирай
маршрут).

3. Докоснете елемента, който желаете да
редактирате.

Налични настройки

j1 [Add Destination] (Добавяне на
дестинация):

Докоснете, за да добавите дестинация.

“Добавяне на дестинация или
маршрутна точка” (страница 5-9)

j2 Настояща дестинация:

Промяна или изтриване на дестинация.

“Редактиране/изтриване на
дестинация или маршрутна точка”
(страница 5-9)

j3 Условия за изчисляване на маршрута до
дестинацията:

Промяна на условията за изчисляване на
маршрута до дестинацията.

“Промяна на условията за
изчисляване на маршрута”
(страница 5-10)

j4 [Add Waypoint] (Добавяне на маршрутна
точка):

“Добавяне на дестинация или
маршрутна точка” (страница 5-9)

j5 Текуща маршрутна точка:

Промяна или изтриване на маршрутна
точка.

“Смяна на реда на дестинацията и
маршрутни точки” (страница 5-10)

j6 Условия за изчисляване на маршрута до
маршрутната точка:

Промяна на условията за изчисляване на
маршрута до маршрутната точка.

5GB0373X

РЕДАКТИРАНЕ НА МАРШРУТ
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“Промяна на условията за
изчисляване на маршрута”
(страница 5-10)

j7 [Sort] (Сортиране):

Маршрутната точка и дестинацията могат
да бъдат сортирани.

j8 [Store Route] (Съхраняване на маршрут):

Съхраняване на маршрут, включително
дестинацията и условията на маршрута.
Може да се съхранят най-много пет
маршрута. Съхранените маршрути могат
лесно да се извикат и да се зададат като
предложен маршрут.

ДОБАВЯНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ ИЛИ
МАРШРУТНА ТОЧКА
Дестинация или маршрутна точка могат да
бъдат добавени към маршрут, който вече е
бил за даден. Могат да бъдат зададени общо
шест дестинации или точки по маршрута.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Edit Route] (Редактирай
маршрут).

3. Докоснете [Add Destination] (Добави
дестинация) или [Add Waypoint] (Добави
маршрутна точка).

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако е избрано [Add Destination] (Добавяне
на дестинация), текущата дестинация се
променя на маршрутна точка.

4. Задайте дестинация или точка по
маршрута. Методът на търсене на
дестинация или маршрутна точка е
същият, както при търсене на
местоположение.

“Меню за настройка на дестинация”
(страница 4-4)

5. Системата ще преизчисли маршрутите.
След приключване търсенето на маршрут,

дисплеят автоматично ще се върне към
предишния екран с Редакция на маршрут.
Задаване на условия на маршрут, както е
необходимо.

“Редактиране/изтриване на дести-
нация или маршрутна точка”
(страница 5-9)

ИНФОРМАЦИЯ:

Предишният маршрут се изтрива автома-
тично.

РЕДАКТИРАНЕ/ИЗТРИВАНЕ НА
ДЕСТИНАЦИЯ ИЛИ МАРШРУТНА
ТОЧКА
Дестинацията или маршрутната точка, които
са били зададени могат да бъдат променени
или изтрити. Ако местоположението е
променено или изтрито при вече зададен
предложен маршрут, преди това зададения
маршрут ще бъде съответно преизчислен.

1. Докоснете дестинацията или маршрутната
точка, които вече са зададени.

5GB0347XZ
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2. Докоснете елемента, който искате да
зададете.

Налични настройки

• [Move Loc.] (Премести местоположение):

Местоположението на дестинацията
или маршрутната точка може да бъде
регулирано с движение на кръстовия
знак през картата.

• [Delete] (Изтриване):

Дестинацията или маршрутната точка,
които са били зададени могат да бъдат
зададени или изтрити.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако бъде изтрита дестинацията, последната
точка от маршрута става дестинация.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАРШРУТА
За всяка отсечка от маршрута между две
точки може да се задават различни условия
за изчисление на маршрута. След настройка
на тези условия, целия маршрут може да бъде
преизчислен.

1. Докоснете предпочитаната секция от
маршрута към дестинацията или
маршрутната точка.

2. Докоснете исканото условие.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 4-16)

3. Условията са сменени, а маршрутът се
връща към екран Редактиране на
маршрут.

ИНФОРМАЦИЯ:

Преизчисленият маршрут може да не бъде
най-късия, защото заради безопасността,
системата задава приоритет на пътищата,
които са лесни за шофиране.

СМЯНА НА РЕДА НА ДЕСТИНАЦИЯТА
И МАРШРУТНИ ТОЧКИ
Редът на дестинацията и маршрутните точки,
които вече са зададени могат да бъдат
сменени.

1. Докоснете [Sort] (Сортирай). Показани са
списък с дестинацията и маршрутни точки.

2. Докоснете [m ] (ще прозвучи звуков
сигнал), плъзнете пръста си до мястото, до
което желаете да се преместите, и след
това махнете пръста си от екрана.

3. Докоснете [m ] за прилагане на смяната.

5GB0316XZ 5GB0348XZ
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След смяна на условията за търсене маршрута
отново може да бъде сменен.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Route Menu] (Маршрутно меню)
и [Recalculate] (Преизчисление).

3. Появява се съобщение и маршрутът е
преизчислен.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато по маршрута е зададена маршрутна
точка, системата ще търси само един маршрут
дори ако е извършено преизчисление.

• Когато автомобилът се отклони от предложения
маршрут, маршрутът от текущото
местоположение до дестинацията се търси
автоматично отново от функцията за
автоматично ре маршрутизиране.

“Настройки на маршрут”
(страница 5-14)

Има два метода за настройка на обиколен
маршрут: Настройка за обиколен маршрут
предвид информацията за трафика и
настройка за обиколен маршрут предвид
настройка, определяща дистанцията

ОБИКОЛЕН МАРШРУТ НА БАЗА
ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Когато по маршрута има сериозно пътно
произшествие или ако системата открие по-
бърз маршрут ще се появи автоматично
предупреждение заобикаляне. Ако не
забележите автоматичното предупреждение,
може да бъде търсен обиколен маршрут
ръчно.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Route Menu] (Маршрутно меню)
и [Detour] (Заобикаляне).

3. Докоснете [Traffic Detour] (Заобикаляне на
трафик).

4. Когато търсенето на обиколен маршрут е
успешно, за него се визуализира подробна
информация и екран за съпоставяне на
двата маршрута.

j1 : Текущ маршрут (синьо)

j2 : Нов маршрут (пурпурно)

j3 : Очаквана промяна на времето и
разстоянието

5. За да приемете предложения маршрут,
докоснете [Yes] (Да).

ИНФОРМАЦИЯ:

• Информацията за трафика е налична
единствено в районите, където се предава RDS-
TMC. RDS-TMS информацията не се предлага в
някои държави.

JNE0354X

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА МАРШРУТ ТЪРСЕНЕ НА ОБИКОЛЕН МАРШРУТ (за
Европа)
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• Ако не е зададен маршрут или е включен [Use
Real Time Traffic Information] (Използвай
информация за трафика в реално време), тази
функция не може да работи.

“Настройки на маршрут”
(страница 5-14)

• Ако не е избран обиколен маршрут и не се
извършват допълнителни действия,
заобиколният маршрут ще бъде автоматично
отменен.

• Предложението за заобикаляне може да бъде
получено дори след дезактивиране на
съобщението чрез ръчно избиране на [Traffic
Detour] (Заобикаляне на трафик). Системата ще
търси отново за обиколен маршрут и ще
предложи такъв, ако е възможен в този момент.

ОПРЕДЕЛЕНО ЗАОБИКАЛЯНЕ НА
БАЗА ДИСТАНЦИЯ
За заобикаляне от предложен маршрут, може
да бъде определено заобикаляне на
определена дистанция, което да бъде
изчислено.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Route Menu] (Маршрутно меню)
и [Detour] (Заобикаляне).

3. Докоснете исканото разстояние за
заобикаляне от списъка. Системата ще
изчисли маршрута с определена
дистанция за заобикаляне и маршрутът ще
се появи на картата.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато автомобилът се е отклонил от
предложения маршрут, не може да се избере
[Detour] (Заобикаляне).

• Ако системата не може да изчисли
заобикалянето с определените условия, на
картата ще се появи преди това предложеният
маршрут.

• Ако автомобилът пътува с висока скорост,
обиколният маршрут може да започне от място,
през което автомобилът вече е преминал.

АВТОМАТИЧНО НАСОЧВАНЕ ЗА
ЗАОБИКОЛЕН МАРШРУТ
Когато са включени [Auto Reroute] (Авто
заобикаляне) и [Use Real Time Traffic
Information] (Използвай информация за
трафика в реално време) в детайлните
настройки на маршрута, автоматично ще се
появи съобщение, когато системата открие
заобикаляне.

“Настройки на маршрут”
(страница 5-14)

За да приемете предложения маршрут,
докоснете [Yes] (Да).

ИНФОРМАЦИЯ:

• Ако не бъде предприето никакво действие в
рамките на една минута, след показването на
съобщението, в минутата след показването му,
то ще изчезне. Заобиколният маршрут няма да
бъде приет, а текущият предлаган маршрут ще
остане непроменен.

• Когато е включено [Traffic Announcements]
(Трафик съобщения) в настройките за
Предпочитания за напътствия, системата ще
съобщи гласово едновременно със появяването
на съобщение на екрана.

JNE0355X
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За заобикаляне от предложен маршрут, може
да бъде определено заобикаляне на
определена дистанция, което да бъде
изчислено.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Route Menu] (Маршрутно меню)
и [Detour] (Заобикаляне).

3. Докоснете исканото разстояние за
заобикаляне от списъка. Системата ще
изчисли маршрута с определена
дистанция за заобикаляне и маршрутът ще
се появи на картата.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато автомобилът се е отклонил от
предложения маршрут, не може да се избере
[Detour] (Заобикаляне).

• Ако системата не може да изчисли
заобикалянето с определените условия, на
картата ще се появи преди това предложеният
маршрут.

• Ако автомобилът пътува с висока скорост,
обиколният маршрут може да започне от място,
през което автомобилът вече е преминал.

ТЪРСЕНЕ НА ОБИКОЛЕН МАРШРУТ (за Хонг
Конг)
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Условията за търсене на маршрут и
маршрутното насочване могат да бъдат
зададени.

НАСТРОЙКИ НА МАРШРУТ

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете [Route Search Criteria] (Критерий
за търсене на маршрут).

Визуализираните елементи могат да се различават в зависимост от модела и страната.

За Европа

Елемент от настройката Действие
[Search Criteria] (Критерий за търсене) Условията за търсене на маршрут могат да бъдат избрани.

“Процедури след настройка на маршрут” (страница 4-16)

[Route Preference] (Предпочитания
за маршрут)

[Avoid Toll Roads] (Избягване на
платени пътища) (където е поставено)

Минимизира използването на платени пътища.

[Use Time Restricted Roads] (Използвай
пътища с времеви ограничения)

Използване на пътища с времеви ограничения за преминаване.

[Use Real Time Traffic Information]
(Използвай информация за трафика в
реално време)

Използване на последната информация за трафика, получена чрез RDS-TMC
радио разпространение.

[Use Avoid Area Setting] (Използвай
настройка за избягване на област)

Задейства настройката за избягвана област.
“Съхраняване на участък за избягване” (страница 7-4)

[Use Ferries] (Използвай фериботи) Включва използването на фериботи.

[Use Learned Routes] (Използвай
научени маршрути)

С помощта на технология за самообучение, използва пътищата, които са най-
често изминавани.

[Auto Reroute] (Авто възстановяване) Ако автомобилът се отклони от предложения маршрут, системата автоматично
преизчислява маршрут, който води до предложения.

НАСТРОЙКИ ЗА МАРШРУТНО НАСОЧВАНЕ
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За Хонг Конг

Елемент от настройката Действие
[Search Criteria] (Критерий за търсене) Условията за търсене на маршрут могат да бъдат избрани.

“Процедури след настройка на маршрут” (страница 4-16)

[Route Preference]
(Предпочитание за
маршрут)

[Use Time Restricted Roads]
(Използвай пътища с
времеви ограничения)

Използване на пътища с времеви ограничения за преминаване.

[Use Avoid Area Setting]
(Използвай настройка за
избягване на област)

Избягване на участък, посочен в настройките за избягване на област.
“Съхраняване на участък за избягване” (страница 7-4)

[Auto Reroute] (Авто
възстановяване)

Автоматично преизчисляване на маршрута при отклонение от предложения такъв.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Едновременно може да бъде използвано само
едно от условията за изчисление на маршрут.

• Преизчисленият маршрут може да не бъде най-
късия, защото заради безопасността, системата
задава приоритет на пътищата, които са лесни
за шофиране.

• Ако условията на маршрута са зададени от
[Search Criteria] (Критерии за търсене), всички
отсечки в маршрута са предмет на същите
маршрутни условия, въпреки че в [Edit Route]

(Редакция на маршрут) са зададени различни
условия за различните отсечки на маршрута.

• Ако функцията [Use Time Restricted Roads]
(Използвай пътища с времеви ограничения) е
дезактивирана, системата изчислява маршрут,
без да взима предвид нормативната уредба за
час и ден от седмицата. Ето защо, предложеният
маршрут може да включва път, предмет на
законови ограничения на трафика в
определени часове или ден от седмицата. Когато
шофирате по маршрута, винаги следвайте
всички правила за движение, независимо дали

функцията [Use Time Restricted Roads]
(Използвай времево ограничени пътища) е
включена или не.

• Ако системата не може да изчисли алтернативни
маршрути, тя показва предишния маршрут.

• Ако автомобилът се отклони прекомерно от
предложения маршрут, системата ще изчисли
нов маршрут.
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За Европа

• Информацията за задръстване, показана на
картния екран не трябва да бъде считана за
задоволително точна информация за трафика.

• Дори когато функцията [Use Real Time Traffic]
(Използвай трафик в реално време) е включена,
ако информацията за трафика не е била
налична за някоя област, не винаги може да не
бъде указан обиколен маршрут за
местоположение, където има задръстване.

• Възможно е системата да не доведе автомобила
до обиколен маршрут, ако затворения път или
задръстването са далеч от настоящото
местоположение.

• Системата прави изчисления с цел намаляване
необходимото време за целия маршрут от
стартова точка до дестинацията. Ако няма
подходящи пътища, системата може да отведе
автомобила до път, където има задръстване,
вместо да Ви насочи към обиколен маршрут.

• Информацията за трафика е налична само в
районите, където се предава RDS-TMC. RDS-TMS
информацията не се предлага в някои държави.

НАСТРОЙКИ ЗА НАПЪТСТВИЯ
За възпроизвеждане по време на маршрутно
напътствие може да бъде зададена различна
напътствена информация и маршрутът и/или
гласовото разпознаване може да бъдат
активирани или дезактивирани.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете [Guidance Preferences]
(Предпочитания за напътствия).

Показаните елементи се различават в
зависимост от модела на автомобила и
страната.
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За Европа

Елемент от настройката Действие
[Voice Guidance] (Гласови напътствия) Активиране и дезактивиране на гласово насочване.
[Guidance Volume] (Сила на звука на напътствията) Регулирайте силата на звука на гласовото насочване.
[Voice Guidance Settings]
(Настройки за гласово
напътствие)

Задаване на разширени настройки за гласово напътствие или звуков сигнал при водещи
точки.[Turn Point] (Точка за

завиване)
[Simple Guidance]
(Опростени указания)
[Normal Guide] (Нормални
указания)
[Full Guide] (Пълни указания)

[Traffic Announcements] (Трафик съобщения) Активиране/деактивиране на трафик съобщенията. Когато този елемент е активиран,
системата съобщава за трафик информацията по пътя. Индикаторът светва при
активиране на трафик съобщения.

[Toll Guide] (Ръководство за пътна такса) Включване на ръководство за пътна такса.
[Small Turn Arrow on Map] (Стрелка за малък завой на
картата)

Показва се стрелка на картата, която указва посоката на следващия завой.

[Passing Zone Info] (Информация за зона за преминаване) Показва информация за зоната за преминаване на картния екран.
[Arrival Time Format] (Формат
на време за пристигане)

[Estimated Time of Arrival]
(Оценено време за
пристигане)

Показва времето, оставащо до пристигане.

[Trip Time Remaining]
(Оставащо време за
пътуване)

Показва времето, нужно за пътуване до дестинацията.
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[Estimated Time] (Изчислено
време)

[Destination] (Дестинация) Превключва на дисплея за оставащото време за пътуване до дестинацията или

маршрутна точка, който е визуализиран на картовия екран. Показва m в
непосредствена близост до времето, необходимо за пътуване до дестинацията.

[Waypoints] (Маршрутни
точки)

Показва m в непосредствена близост до времето, необходимо за пътуване до
маршрутната точка.

[Set Average Speeds]
(Задаване на средни
скорости)

[AUTO] (АВТО) Ако е зададено на ON, системата автоматично изчислява необходимото време за
пътуване до дестинацията.

[Motorway] (Магистрала) Регулира средната скорост на автомобила при движение по магистрали.
[Main Road] (Главен път) Регулира средната скорост на автомобила при движение по главни пътища.
[Town Road] (Градски път) Регулира средната скорост на автомобила при движение по градски пътища.
[Residential] (Жилищен) Регулира средната скорост на автомобила при движение в жилищни райони.
[Reset Settings] (Нулиране
на настройки)

Настройва средните скорости на автомобила до стойностите по подразбиране.

[Auto Reroute] (Авто възстановяване) Ако автомобилът се отклони от предложения маршрут, системата автоматично
преизчислява маршрут, който води до предложения.
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За Хонг Конг

Елемент от настройката Действие
[Voice Guidance] (Гласови напътствия) Активиране и дезактивиране на гласово насочване.
[Guidance Volume] (Сила на звука на напътствията) Регулирайте силата на звука на гласовото насочване.
[Voice Guidance Settings]
(Настройки за гласово
напътствие)

Задаване на разширени настройки за гласово напътствие или звуков
сигнал при водещи точки.

[Turn Point] (Точка за завиване) Гласовото напътствие се изпълнява в точката на завиване, където е
необходимо да бъде извършена маневра.

[Simple Guidance] (Опростени указания) Гласовото напътствие се изпълнява две точки преди достигане до
точката на завиване.

[Normal Guide] (Нормални указания) Гласовото напътствие се изпълнява веднъж преди достигане до точката
на завиване, както и на самата точка.

[Full Guide] (Пълни указания) Гласови напътствия се изпълняват при всички налични точки преди
точката на завиване, както и при нейното достигане.

[Traffic Announcements] (Трафик съобщения) Активиране/деактивиране на трафик съобщенията. Когато този
елемент е активиран, системата съобщава за трафик информацията по
пътя. Индикаторът светва при активиране на трафик съобщения.

[Merging Lane Warning] (Предупреждение за сливане на пътища) Изпълняване на гласови напътствия при сливане на пътища.
[Highway Junction View] (Изглед отбивка на магистрала) Визуализиране на Изглед отбивка на магистрала.
[Intersection Info] (Информация
за пресечки)

[Always] (Винаги) Информацията за пресечки се показва винаги.
[Show During Guidance] (Показване по
време на гласови напътствия)

Информацията за пресечки се показва по време на гласови напътствия.

[None] (Няма) Не се показва информация за пресечки.
[Arrival Time Format] (Формат на
време за пристигане)

[Estimated Time of Arrival] (Оценено
време за пристигане)

Показва времето, оставащо до пристигане.

[Trip Time Remaining] (Оставащо време
за пътуване)

Показва времето, нужно за пътуване до дестинацията.
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[Estimated Time] (Изчислено
време)

[Destination] (Дестинация) Превключва на дисплея за оставащото време за пътуване до
дестинацията или маршрутна точка, който е визуализиран на картовия

екран. Показва m в непосредствена близост до времето, необходимо
за пътуване до дестинацията.

[Waypoints] (Маршрутни точки)
Показва m в непосредствена близост до времето, необходимо за
пътуване до маршрутната точка.

[Set Average Speeds] (Задаване
на средни скорости)

[AUTO] (АВТО) Ако е зададено на ON, системата автоматично изчислява необходимото
време за пътуване до дестинацията.

[Intercity Freeways] (Междуселищни
магистрали)

Регулира средната скорост на автомобила при движение по
междуселищни магистрали.

[Other Toll Roads] (Други платени пътища) Регулира средната скорост на автомобила на други платени пътища.
[Int/State/Main Road] (Международни/
Главни пътища)

Регулира средната скорост на автомобила при движение по
международни пътища, главни пътища и т.н.

[Residential] (Жилищен) Регулира средната скорост на автомобила в градска среда.
[Reset Settings] (Нулиране на настройки) Настройва средните скорости на автомобила на стойностите по

подразбиране.
[Auto Reroute] (Авто възстановяване) Ако автомобилът се отклони от предложения маршрут, системата

автоматично преизчислява маршрут, който води до предложения.

ИНФОРМАЦИЯ:

Силата на звука на напътствията също може да бъде регулирана чрез завъртане на бутона за регулиране силата на звука на аудио системата или
чрез натискане на <+>/<−> на волана по време на тяхното анонсиране.
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Навигационната система получава пътна
информация от най-добрите възможни
източници и дава възможност на RDS-TMC
(Система за радио данни - Канал за трафик
съобщения) да ви информира за възможно
най-добро насочване. Предаването на RDS-
TMC се извършва от предназначен за целта
FM тунер, така че да можете да слушате радио
докато се разпространява информация за
трафика. Информацията за трафика може да
бъде визуализирана само в участъците,
където се предава RDS-TMC. Не се предлага
информация за трафика в някои области.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Ingormation] (Информация).

2. Докоснете [Traffic Information]
(Информация за трафика).

3. Докоснете исканата информация.

Наличен елемент Действие
[Nearby Traffic Info] (информация
за близкия трафик)

Показва се списък с наличната трафик информация около
текущото местоположение на автомобила.

[Info. on Route] (Информация по
маршрута)

Това е налично, само ако е зададен маршрут. Показан е
списък с информация за трафика на препоръчания маршрут
от текущото местоположение на автомобила до дестинацията.
Детайлна информация относно показаните елементи също
може да бъде проверена.

RDS-TMC ФУНКЦИЯ ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА
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Показан е списък с информация за трафика
на препоръчания маршрут от текущото
местоположение на автомобила до
дестинацията. Детайлна информация
относно показаните елементи също може да
бъде проверена.

1. Докоснете събитие, за да проверите
детайлна информация. Докоснете [Map]
(Карта) за показване на местоположение
на информацията за трафик.

2. Картовият екран центриран около
избрания елемент е видим. На дисплея е
показана детайлна информация относно
показаното събитие.

Съобщението може да бъде превъртяно.

3. Докоснете [m ] за връщане към
предишния екран.

Когато около текущото местоположение на
автомобила бъде намерено спешно събитие,
върху дисплея автоматично изскача
съобщение, последвано от гласово известие.

Съобщението включва икона, тип събитие,
информация за събитието и директна
дистанция от текущото местоположение на
събитието.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Спешната трафик информация е показана
независимо от това дали системата за трафик
информация е включена или не.

• Когато има много събития се показва това с най-
кратко директно разстояние от текущото
местоположение на автомобила.

• Ако спешното събитие е на препоръчания
маршрут и ако е открит обиколен, се показва
екран за съобщаване на обиколен маршрут,
когато автомобилът доближи точката за
заобикаляне.

JNG0280X

JNG0279X

ПРЕГЛЕД НА СПИСЪК С ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ТРАФИКА

СПЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА
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Показва или сменя настройките за функции
свързани с информация за трафика.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

2. Докоснете [Settings] (Настройки) и
[Navigation] (Навигация).

3. Докоснете [Traffic Info Settings] (Настройки
за трафик информация).

4. Докоснете исканата настройка.
Индикаторът на избраната настройка
светва.

Налични параметри за настройка

• [Show Traffic Info on Map] (Покажи трафик
информация на картата):

Показва цялата RDS-TMC информация на
картата по време на шофиране.

• [TMC Service] (ТМС услуга):

Дефинира настройката за разпростра-
няваните RDS-TMC.

• [RDS-TMC On Map] (RDS-TMC на картата):

Изберете и визуализирайте на картата
приложимите RDS-TMC икони.

• [Traffic Announcement] (Трафик съобщение):

Съобщава за събитие, свързано с трафик
информацията на маршрута.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Системата RDS-TMC автоматично актуализира и
презаписва старата информация. Не се
предлага информация за трафика в някои
области.

• Цветът на иконата RDS-TMC, показана на екрана
указва състоянието на прием на трафик
информация. Иконата става зелена, когато
автомобилът се намира в област на
разпространение на трафик информация и
системата RDS-TMC получава такава.

m Настройка с гласова команда

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да включите/изключите системата за
трафик информация:

“Traffic Information” (Информация за
трафика)

Информацията за трафика се показва в
картни екрани 2D и Birdview™.

“Преглед на наличната информация за
трафика” (страница 6-2)

j1 Индикатор за трафик

Визуализира състоянието на сигнала на
информацията за трафик, предавана от
доставчика.

Когато не бъде открито състояние на
предавания от доставчика сигнал за
информация за трафик, индикаторът за
трафик няма да бъде показван.

j2 Очаквано време за пътуване до
дестинацията, изчислено предвид
информацията за трафика по маршрута.

j3 Състояния на пътя

Свободно преминаване: Зелена стрелка

5GB0288XZ

НАСТРОЙКИ НА ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА НА КАРТАТА
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Среден трафик: Жълта стрелка

Затруднен трафик: Червена стрелка

Отсечка със сериозно затруднен трафик:
Пурпурна стрелка

j4 Икона за трафик информация

“Трафик информация на картата
(където е поставено)”
(страница 3-13)

Ако маршрутът не е зададен, всички
икони за трафик информация на
картовия екран са оцветени. Когато вече
е зададен маршрут, иконите по
маршрута се визуализират в цвят, а
иконите извън маршрута са в сиво.

ИНФОРМАЦИЯ:

Иконите за трафик информация могат да
бъдат показани само когато нивото на
мащаба е между 25 м (100 ft) и 16 км (8 mi).

“Мащаб на картата” (страница 3-8)

RDS-TMC информация за трафик (където е поставено) 6-5



БЕЛЕЖКА

6-6 RDS-TMC информация за трафик (където е поставено)



7 Съхраняване на
местоположение/маршрут
Съхраняване на
местоположение/маршрут

Съхранение на местоположение...................... 7-2
Съхранение на домашно
местоположение ......................................... 7-2
Съхраняване на местоположение чрез
търсене....................................................... 7-2
Съхраняване на местоположение от
картно меню ............................................... 7-3

Съхранение на маршрут .................................. 7-4
Съхраняване на участък за избягване ............. 7-4
Редактиране на съхранена информация.......... 7-6

Редактиране на съхранено домашно
местоположение. ........................................ 7-6
Редактиране на Участък за избягване ......... 7-10
Редактиране на съхранен маршрут ............. 7-11

Изтриване на съхранен елемент ...................... 7-12
Изтриване на отделен съхранен елемент..... 7-12
Изтриване на отделен елемент от карта ...... 7-13

Прехвърляне на информация към/от
Адресна книга (за Европа) ............................... 7-13



Често посещаваните местоположения могат
да бъдат запазени в Съхранени
местоположения. Съхранените адреси могат
да бъдат извикани лесно, за да бъдат
зададени като дестинация или маршрутна
точка. В Съхранени местоположения могат да
бъдат запазени до 200 местоположения.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОМАШНО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Home] (Дом).

3. Ако домашното местоположение не е
регистрирано се показва съобщение за
потвърждение. Докоснете [Yes] (Да).

4. Задайте домашно местоположение като
използвате същата процедура, както при
настройка на дестинация.

“Меню за настройка на дестинация”
(страница 4-4)

5. Показва се съобщение и домашното
местоположение се съхранява.

Други настройки

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/
Delete Stored Locations] (Редакция/
Изтриване на съхранени
местоположения).

3. Докоснете [Stored Locations] (Съхранени
местоположения) и [Home Location (None)]
(Домашно местоположение (Няма)).

4. Докоснете [Yes] (Да), след като бъде
показано съобщение за потвърждение.

5. Докоснете подходящия метод, за да
настроите местоположение. Методите за
търсене са същите, както и при настройка
на дестинация.

“Меню за настройка на дестинация”
(страница 4-4)

6. Уточнете местоположението на
съхранения обект и от [Preferences]
(Предпочитания), ако е необходимо,
редактирайте съдържанието за
съхранения обект.

СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТЪРСЕНЕ
Съществуват различни методи за
съхраняване на местоположение чрез
търсене.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете [Edit/Delete Stored Locations]
(Редактиране/Изтриване на запаметени
местоположения)

4. Докоснете [Stored Locations] (Съхранени
местоположения).

5. Докоснете [Add New] (Добави нов).

6. Докоснете подходящия метод, за да
настроите местоположение. Методите за
търсене са същите, както и при настройка
на дестинация.

“Меню за настройка на дестинация”
(страница 4-4)

7. Адресът на местоположението е съхранен.

8. Ако е необходимо, редактирайте
съдържанието за съхранения обект.

“Редактиране на съхранено
домашно местоположение.”
(страница 7-6)

5GB0254X

СЪХРАНЕНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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Други настройки

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Destination Menu] (Меню на
дестинацията) и [Stored Locations]
(Съхранени местоположения).

3. Докоснете [Store] (Съхранение).

4. Докоснете подходящия метод, за да
настроите местоположение. Методите за
търсене са същите, както и при настройка
на дестинация.

“Меню за настройка на дестинация”
(страница 4-4)

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато местоположението е запазено в
Съхранени местоположения, [Stored Locations]
(Съхранени местоположения) може да бъде
използвано за търсене на дестинация.

• Когато има запаметени 200 местоположения,
ново такова не може да бъде съхранено, докато
някое от тях не бъде изтрито.

СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТ КАРТНО
МЕНЮ
1. Докоснете [m ] върху картата с текущо

местоположение или като преместите
картата до предпочитаното местополо-
жение.

2. Докоснете [Store Location] (Съхрани
местоположение). Показва се съобщение.
Изберете [Yes] (Да), за да запазите адреса
на местоположението.

3. На картата се показва икона на
съхраненото местоположение. Докоснете
[m ] за връщане към екрана на картата
на текущото местоположение.

ИНФОРМАЦИЯ:

Местоположението е съхранено в първата
свободна позиция в списък Запазени
местоположения.

5GB0125XZ
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Максималният брой съхранени изчислени
маршрути е пет. Съхранените маршрути
могат лесно да се извикат и да се зададат като
предложен маршрут.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ), след което
докоснете [Navigation] (Навигация).

2. Докоснете [Edit Route] (Редактирай
маршрут).

3. Докоснете [Store Route] (Съхрани
маршрут). Показва се потвърждаващо
съобщение. Докоснете [Yes] (Да), за да
съхраните текущия маршрут.

Други настройки

Може да бъде запаметен маршрут по следната
процедура.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/
Delete Stored Locations] (Редакция/
Изтриване на съхранени местополо-
жения).

3. Докоснете [Stored Route Plans] (Планове
Съхранен маршрут).

4. Докоснете [Store Current Route] (Съхранете
текущ Маршрут). Показва се
потвърждаващо съобщение.

5. Потвърдете съдържанието на
съобщението и докоснете [Yes] (Да).
Текущият маршрут е съхранен.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Съхраненият маршрут съдържа само
местоположения (дестинация и маршрутни
точки) и условия за пресмятане на маршрута, а
не самия маршрут.

• Най-скоро запаметеният маршрут се съхранява
на първата свободна позиция в настоящия
списък за запаметяване.

• При наличие на пет запаметени маршрута,
съхранението на нови такива е невъзможно,
докато някой от същите не бъде изтрит.

“Изтриване на съхранен елемент”
(страница 7-12)

Даден участък за избягване може да се
съхрани. Участък за избягване е област, която
искате да изключите от маршрут; например
път, който винаги е пренатоварен. След като
веднъж областите за избягване са
запаметени, системата не ги включва в
пресмятания маршрут. Могат да бъдат
съхранени до 10 участъци за избягване.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/
Delete Stored Locations] (Редакция/
Изтриване на съхранени местополо-
жения).

3. Докоснете [Avoid Areas] (Участъци за
избягване)

4. Докоснете [Add New] (Добави нов).

Докоснете подходящия метод, за да
търсите местоположение.

“Меню за настройка на дестинация”
(страница 4-4)

5. Регулирайте местоположението на
Участък за избягване и редактирайте
съдържанието на Участъка за избягване,
ако е необходимо.

“Редактиране на Участък за
избягване” (страница 7-10)

СЪХРАНЕНИЕ НА МАРШРУТ СЪХРАНЯВАНЕ НА УЧАСТЪК ЗА ИЗБЯГВАНЕ
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ИНФОРМАЦИЯ:

Могат да се съхранят най-много 10 участъка
за избягване. След като 10 Участъка за
избягване вече се запаметени, нов такъв не
може да бъде съхранен, докато наличен
Участък за избягване не бъде изтрит.

“Изтриване на съхранен елемент”
(страница 7-12)
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Елементите, съхранявани в системата, може да се променят. Тези настройки могат да бъдат редактирани с цел по-голяма ефективност на
навигационната система.

РЕДАКТИРАНЕ НА СЪХРАНЕНО ДОМАШНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/Delete Stored Locations] (Редакция/Изтриване на съхранени местоположения).

3. Докоснете [Stored Locations] (Съхранени местоположения).

За Европа:

Наличен елемент Действие
[Sort] (Сортиране) Сортиране на съхранени местоположения.
[Add New] (Добави нов) Добавяне ново местоположение.

“Съхраняване на местоположение чрез търсене”
(страница 7-2)

[Home Location] (Домашно
местоположение)

[Edit] (Редактирай) [Move Location] (Премести
местоположение)

Регулиране мястото на съхранено местоположение на
картата.

[Icon] (Икона) Смяна на иконата на дома с друга по избор.
[Show Icon on Map] (Покажи
икона на картата)

Показване на домашна икона на картата.

[Alarm Sounds] (Звук за
Аларма)

Задава звуков сигнал за алармата при приближаване на
автомобила до домашното местоположение.

[Alarm Direction] (Посока на
аларма)

Задава настройка на алармата, която се чува при
приближаване на определена посока.

[Alarm Distance] (Аларма за
дистанция)

Задава прозвучаване на звуков сигнал от алармата при
достигане на определено разстояние от домашното
местоположение.

[Delete] (Изтрий) Изтрива съхранено домашно местоположение.

РЕДАКТИРАНЕ НА СЪХРАНЕНА ИНФОРМАЦИЯ
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Наличен елемент Действие
Докоснете искания адрес от
списъка.

[Edit] (Редактирай) [Move Location] (Премести
местоположение)

Регулиране местоположението на съхранено такова на
дисплея на картата.

Име Смяна на името на съхранен адрес.
[Icon] (Икона) Смяна на иконата за съхранено местоположение с друга

по избор.
[Show Icon on Map] (Покажи
икона на картата)

Показване на иконата на картата на съхраненото
местоположение.

[Group] (Група) Групира съхранени адреси.
[Alarm Sounds] (Звук за
Аларма)

Задава звук за алармата, която прозвучава, когато
автомобила съхранен адрес.

[Alarm Direction] (Посока на
аларма)

Задава настройка на алармата, която се чува при
приближаване на определена посока.

[Alarm Distance] (Аларма за
дистанция)

Задава настройка на аларма, която да се чува при
достигане на определено разстояние от съранен адрес.

[Delete] (Изтрий) Изтриване съхранено местоположение.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Със смяна на иконите употребата на опцията [Sort by Icon] (Сортиране по икона) може да бъде оптимизирана.

• Чрез групиране на съхранените адреси опцията [Sort by Group] (Сортиране по група) на функцията за сортиране може да бъде ефективно използвана в режим
[Sort] (Сортиране).

• След като са настроени аларми за посока и дистанция, системата ще включи аларма, когато автомобила навлезе в зона, която ги включва.
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За Хонг Конг:

Наличен елемент Действие
[Add New] (Добави нов) Добавяне ново местоположение.

“Съхраняване на местоположение чрез търсене”
(страница 7-2)

[Sort] (Сортиране) Сортиране на съхранени местоположения.
[Home Location] (Домашно
местоположение)

[Edit] (Редактирай) [Move Location] (Премести
местоположение)

Регулиране местоположението на съхранено такова на
дисплея на картата.

[Phone No.] (Телефонен
номер)

Съхранение на телефонния номер на домашния адрес.

[Icon] (Икона) Смяна на иконата на дома с друга по избор.
[Show Icon on Map] (Покажи
икона на картата)

Показване на домашна икона на картата.

[Alarm Sounds] (Звук за
Аларма)

Задава звуков сигнал за алармата при приближаване на
автомобила до домашното местоположение.

[Alarm Direction] (Посока на
аларма)

Задава настройка на алармата, която се чува при
приближаване на определена посока.

[Alarm Distance] (Аларма за
дистанция)

Задава прозвучаване на звуков сигнал от алармата при
достигане на определено разстояние от домашното
местоположение.

[Delete] (Изтрий) Изтрива съхранено домашно местоположение.

7-8 Съхраняване на местоположение/маршрут



Наличен елемент Действие
Докоснете искания адрес от
списъка.

[Edit] (Редактирай) [Move Location] (Премести
местоположение)

Регулиране местоположението на съхранено такова на
дисплея на картата.

Име Смяна на името на съхранен адрес.
[Phone No.] (Телефонен
номер)

Запазване на телефонния номер на съхранен адрес.

[Icon] (Икона) Смяна на иконата за съхранено местоположение с друга
по избор.

[Show Icon on Map] (Покажи
икона на картата)

Показване на иконата на картата на съхраненото
местоположение.

[Group] (Група) Групира съхранени адреси.
[Alarm Sounds] (Звук за
Аларма)

Задава звук за алармата, която прозвучава, когато
автомобила съхранен адрес.

[Alarm Direction] (Посока на
аларма)

Задава настройка на алармата, която се чува при
приближаване на определена посока.

[Alarm Distance] (Аларма за
дистанция)

Задава настройка на аларма, която да се чува при
достигане на определено разстояние от съранен адрес.

[Delete] (Изтрий) Изтриване съхранено местоположение.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Със смяна на иконите употребата на опцията [By Icon] (По икона) може да бъде оптимизирана.

• Чрез групиране на съхранените адреси опцията [By Group] (По група) на функцията за сортиране може да бъде ефективно използвана в режим [Sort] (Сортиране).

• След като са настроени аларми за посока и дистанция, системата ще включи аларма, когато автомобила навлезе в зона, която ги включва.
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РЕДАКТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ЗА ИЗБЯГВАНЕ

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

2. Докоснете [Settings] (Настройки) и [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете [Edit/Delete Stored Locations] (Редактиране/Изтриване на запаметени местоположения)

4. Докоснете [Avoid Areas] (Участъци за избягване)

5. Докоснете предпочитания Участък за избягване от списъка.

Стъпка 1 Стъпка 2 Действие
[Edit] (Редактирай) [Move Location] (Премести

местоположение)
Показва Участъка за избягване и регулира местоположението му.

[Rename](преименуване) Смяна на името на Участък за избягване.
[Resize Area] (задай други размери на
областта)

Регулиране на обхвата на участъка за избягване.

[Avoid Toll Roads] (Избягвай платени
пътища)

Задава маршрут, който да включва или не платени пътища.

[Delete] (Изтрий) Изтриване на Участък за избягване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Докоснете [Add New] (Добави нов), за да
добавите нов район за избягване.

• Докоснете [Map] (Карта) за показване на
местоположение на района за избягване.

• Ако включва магистрала, районът за избягване
се показва в зелен цвят, а ако не включва - в
син.

• Ако текущото местоположение на автомобила е
зададена в Участък за избягване, системата
няма да предостави маршрутно насочване.
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РЕДАКТИРАНЕ НА СЪХРАНЕН
МАРШРУТ
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете

[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/
Delete Stored Locations] (Редакция/
Изтриване на съхранени местополо-
жения).

3. Докоснете [Stored Route Plans] (Планове
Съхранен маршрут).

4. Докоснете искания запаметен маршрут от
списъка.

Налични параметри за настройка

• [Rename] (Преименуване):

Смяна на име на запаметен маршрут.

• [Delete] (Изтриване):

Изтриване на съхранен маршрут.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Store Current Route] (Съхраняване
на текущия маршрут), за да съхраните
текущия маршрут.
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Местоположението и маршрутите в Съхранени местоположения могат да бъдат изтрити. Съществуват два метода за изтриване: изтриване на
отделен елемент и изтриване на всички съхранени елементи.

ИНФОРМАЦИЯ:

Изтритите елементи не могат да се възстановяват. Преди да изтриете един елемент, винаги проверявайте дали той вече е излишен.

ИЗТРИВАНЕ НА ОТДЕЛЕН СЪХРАНЕН ЕЛЕМЕНТ
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/Delete Stored Locations] (Редакция/Изтриване на съхранени местоположения).

3. Докоснете [Delete Stored Items] (Изтриване на съхранени елементи).

Стъпка 1 Стъпка 2 Действие
[Delete Stored Locations]
(Изтриване на съхранено
местоположение)

[Sort] (Сортиране) Сортиране на съхранени местоположения.
[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички запаметени местоположения.
[Multi Select] (Избиране на много) Изтриване на избраните съхранени местоположения. За да изберете

съхранени елементи, докоснете [Select All] (Избери всички).
[Home Location] (Домашно
местоположение)

Изтриване на домашно местоположение.

[Stored Locations] (Съхранени
местоположения)

Изтрива избрано съхранено местоположение отделно.

[Delete Stored Route Plans]
(Изтриване на съхранени
маршрутни планове)

[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички запаметени маршрути.
[Stored Route Plans] (Съхранени
маршрутни планове)

Изтрива избран съхранен маршрут отделно.

[Delete Avoid Areas] (Изтриване на
участъци за избягване)

[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички Участъци за избягване.
[Avoid Areas] (Райони за
избягване)

Изтрива избран Участък за избягване отделно.

[Reset Learnt Routes] (Нулиране на
научен маршрут) (за Европа)

Изтриване на научен маршрут.

ИЗТРИВАНЕ НА СЪХРАНЕН ЕЛЕМЕНТ
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ИЗТРИВАНЕ НА ОТДЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ
ОТ КАРТА
1. Преместете кръстовидния показалец по

картата, така че да се изравни със
съхраненото местоположение, което
трябва да бъде изтрито, след което
докоснете [m ].

2. Докоснете [Delete Stored Location]
(Изтриване на съхранено местополо-
жение). Показва се потвърждаващо
съобщение.

3. Докоснете [Yes] (Да). Съхранените
местоположения се изтриват от Съхранени
местоположения.

4. Докоснете [m ] за връщане към
предишния екран.

Съхранените данни за домашно
местоположение, както и други данни за
адреси, могат да бъдат експортирани и
импортирани с помощта на USB памет.

За разположението на USB порта за
свързване вижте наръчника на собственика
на автомобила.

ИНФОРМАЦИЯ:

USB паметта може да се използва за
прехвърляне на данни, но не е възможно да
се редактират данни като се използва
компютър и пр.

1. Вкарайте USB памет, натиснете <MENU>
(МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация) и [Edit/
Delete Stored Locations] (Редакция/
Изтриване на съхранени местополо-
жения).

3. Докоснете [Transfer Address Book]
(Прехвърляне на адресна книга).

4. Докоснете [Transfer Address Book to USB]
(Прехвърляне на адресна книга към USB)
или [Transfer Address Book from USB]
(Прехвърляне на адресна книга от USB).

5. Докоснете [All] (Всички), [Home Location]
(Домашно местоположение) или [Stored
Locations] (Съхранени местоположения).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не отстранявайте USB паметта докато системата не
приключи с импортирането или експортирането на
данните.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако в USB паметта съществуват данни за
съхранени адреси, ще се покаже съобщение
за потвърждение. След презаписване,
оригиналните данни не могат да бъдат
възстановени.

JVH1254X

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ/ОТ
АДРЕСНА КНИГА (за Европа)
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На информационния екран може да бъде показана различна информация, полезна за ползването на автомобила. Наличните елементи включват
информация за автомобила, трафика, текущото местоположение и версията на навигационния софтуер.

Показаните елементи се различават в зависимост от модела на автомобила и страната.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

2. Докоснете [Information] (Информация).

Елемент на менюто Резултат
[Eco Drive Report] (Доклад еко шофиране) Показва доклад еко шофиране.

[History] (История) Екранът с история за Доклад за еко шофиране може да бъде превъртян.
С докосване на [ < ]/[ > ] докато е показан екран за История за еко
шофиране, ще се покаже предходна или по-актуална история.

[Reset] (Нулиране): Нулиране на екран за Доклад за еко шофиране.
Средната стойност за периода от нулиране до нулиране е съхранена в
историята за еко шофиране.

[Traffic Information] (Информация за
трафика)

[Nearby Traffic Info]
(информация за близкия
трафик)

Показва информация за регистриран наблизо трафик.

[Info. on Route] (Информация
по маршрута) Показва информация за трафика регистриран по маршрута.

[Map Information] (Картна информация) Показва идентификационния номер на модула на навигационната
система, текущата версия на картата и софтуерната версия.

ИНФОРМАЦИЯ:

За Европа:

[Traffic Information] (Информация за трафика) е налична единствено в районите, където се излъчва RDS-TMC. RDS-TMS информацията не се
предлага в някои държави.

ИНФОРМАЦИОННО МЕНЮ
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За по-голямо удобство при употреба системата Infiniti InTouch може да бъде персонализирана чрез регулиране на различни настройки.

Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

Показаните елементи се различават в зависимост от модела на автомобила и страната.

Елемент от настройката Резултат
[Bluetooth] Настройка на Bluetooth® Аудио и Телефон.

За подробности, вижте Наръчника на собственика.
[Phone/Mail] (Телефон/Поща) Показва екран за настройката за телефон и поща.

За подробности, вижте Наръчника на собственика.
[Navigation] (Навигация) Показва екранът за настройка на навигация.

“Настройки на навигация” (страница 8-9)

[Audio] (Aудио) Показва се екранът за аудио настройки.
За подробности, вижте Наръчника на собственика.

[Screen] (Екран) Настройва дисплея към предпочитани настройки.
“Екранни настройки” (страница 8-8)

[Volume Adjustment] (Регулиране на силата на звука) Регулиране силата на звука за всеки елемент.
“Настройки за сила на звука” (страница 8-7)

[Clock] (Часовник) Настройва Часовника към предпочитаните настройки.
“Настройване на часовника” (страница 8-5)

[Voice Recognition]
(Гласово разпознаване)

[Minimise Voice Feedback] (Минимизиране на гласов
отговор)/
[Minimize Voice Feedback] (Минимизиране на гласов
отговор)

Вкл/изкл минимизиране на гласов отговор.

[Audio Device Setting] (Настройка на аудио устройство) Изберете аудио устройство, което да работи чрез системата за
гласово разпознаване.

“Настройки за гласово разпознаване” (страница 9-14)

[Camera/Sonar] (Камера/Сонар) Настройва камерата и датчикът за паркиране (сонар) към
предпочитани настройки.
За подробности, вижте Наръчника на собственика.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Информация и настройки 8-3



Елемент от настройката Резултат
[Other] (Друго) [Language] (Език) Задава предпочитаните настройки за език.

“Езикови настройки (където е поставен)” (страница 8-6)

[Keyboard Type] (Тип Клавиатура) Настройка типът клавиатура [QWERTY] или [ABC].
[Low on Fuel Alert] (Предупреждение Малко гориво) Настройва предупреждението за малко гориво вкл/изкл.
[Software information] (Софтуерна информация) Показва софтуерната информация.
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НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Настройките на часовника могат да бъдат сменени.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

Показаните елементи се различават в зависимост от модела на автомобила и страната.

Елемент от настройката Действие
[Clock] (Часовник) [On-screen Clock] (Часовник на екрана) Включете/изключете часовника на екрана. Когато този

елемент е включен се появява дисплей часовник.
[Summer Time] (Лятно време) Избор на настройка за лятно часово време между ON (ВКЛ),

OFF (ИЗКЛ) или Auto (Авто). Всеки път, когато този елемент
бъде докоснат, настройката се сменя.

[Clock Format (24h)] (Формат на часовника (24ч)) Превключете формата на часовника между 12-часов и
24-часов. Когато индикаторната лампа светне, часовникът е
настроен на 24 часов формат.

[Time Zone] (Часова зона) Изберете подходяща часова зона от списъка с дестинации. Ако
е избрано [Auto] (Авто), системата избира часовата зона
автоматично.

[Offset Adjustment] (Регулиране на изместване) Регулиране стойността на изместването (часове и минути) с
докосване на [+] или [-].
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ЕЗИКОВИ НАСТРОЙКИ (където е поставен)

Можете да промените използвания от системата език.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Other] (Друго).

Елемент от настройката Действие
[Language] (Език) [System Language] (Системен език) Изберете език за дисплея.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Не сменяйте положението на превключвателя
за запалване, докато сменяте езиците.

• Езиковите настройки са приложими и за
системата за гласово разпознаване. Системата
за гласово разпознаване може да бъде
използвана само ако езикът се поддържа от нея.

• Елементът, който е зададен на
информационния дисплей на автомобила се
прилага в навигационната система. За
подробности относно автомобилния
информационен дисплей направете справка в
Наръчника на собственика.

• Ако избраният език е поддържан от
автомобилния информационен дисплей,
потвърждаващо съобщение пита дали желаете
да смените езика на дисплея.

• В зависимост от избраният език, наличните
гласови команди за системата за гласово
разпознаване може да се различават.
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НАСТРОЙКИ ЗА СИЛА НА ЗВУКА

Елементите за настройка на силата на звука могат да бъдат включени/изключени, а силата на звука за различни функции като аудио, телефон
(звънене, входящи и изходящи разговори), навигационни гласови указания (където е поставено) и системни звукови сигнали да бъде регулирана.

Показаните елементи се различават в зависимост от модела на автомобила и страната.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

Елемент от настройката Действие
[Volume Adjustment]
(Регулиране на силата на
звука)

[Audio Volume] (Сила на звука) Регулира силата на звука на аудио системата.
[Voice Guidance] (Гласови напътствия) Включване/изключване на гласовите напътствия.
[Guidance Volume] (Сила на звука на напътствията) Регулирайте силата на звука на гласовото насочване.
[Ringtone Volume] (Сила на звука на звънене) Регулирайте силата на звука на звънене.
[Phone Incoming Vol.] (Сила на звука при входящо
повикване)/
[Incoming Call Vol.] (Сила на звука на входящи
повиквания)

Регулира силата на звука на входящо обаждане.

[Phone Outgoing Vol.] (Сила на звука при изходящо
повикване)/
[Outgoing Call Vol.] (Сила на звука при изходящи
повиквания)

Регулира силата на звука на изходящо обаждане.

[RDS Volume] (сила на звука на RDS) Регулира силата на звука на RDS и DAB (където е поставено)
съобщения.

[Sonar Volume] (Сила на звука на сонар) Регулирайте силата на предупрежденията с докосване на [+]/[-].
[Button Beep Sound] (Сила на звука на бутоните) Включване/изключване на звука на бутоните и алармата за

забранени операции.
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ЕКРАННИ НАСТРОЙКИ

В това меню дисплеят може да бъде включен/изключен, а качеството на изображението на дисплея да бъде регулирано.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Screen] (Екран).

3. Докоснете елемента, който трябва да бъде настроен.

Налични елементи
[Display Settings] (Настройки на
дисплея)

[Brightness] (Яркост) Регулиране на яркостта.
[Contrast] (Контраст) Регулиране на контраста.
[Black Level] (Ниво на черно) Регулиране на нивото на черно.

[Display OFF] (Изключен дисплей) Изключва дисплея.
За да включите отново дисплея, натиснете и задръжте за повече от 2 секунди

<CAMERAm m > (КАМЕРА) (при моделите с Монитор за околно виждане) или

<m > (при моделите без Монитор за околно виждане).
[Day/Night] (Ден/Нощ) Регулиране яркостта на екрана.

Цветът на картата може да бъде сменен между дневен режим и нощен режим.
[Change Map Colour] (Смяна на цвета на карта)/
[Change Map Color] (Смяна на цвета на карта)

Превключва цвета на картата между дневен и нощен режим.

[Reset Settings] (Нулиране на настройки) Връща настройките по подразбиране на дисплея.
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Навигационната система може да бъде
персонализирана съобразно
предпочитанията на потребителя.

Показаните елементи се различават в
зависимост от модела на автомобила и
страната.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете елемента, който искате да
зададете.

[Map & Display View] (Изглед на Карта и
Дисплей)

Докоснете за смяна на настройките за изглед
на карта и дисплей.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 3-10)

[Map Preferences] (Предпочитания за карта)

Докоснете за задаване на изглед на карта,
ориентация, размер на шрифт и цвят на
картата.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 3-10)

[POI Icons Displayed on Map] (Икони на POI,
изобразени на картата)

Иконите за обекти могат да бъдат показвани
или скрити в зависимост от типа.

“Показване на икони на обекти”
(страница 3-12)

[Guidance Preferences] (Предпочитания за
напътствия)

За възпроизвеждане по време на маршрутно
напътствие може да бъде зададена различна
напътствена информация и маршрутът и/или
гласовото разпознаване може да бъдат
активирани или дезактивирани.

“Настройки за напътствия”
(страница 5-16)

[Route Search Criteria] (Критерий за търсене
на маршрут)

Задаване на условията за търсене на
маршрут.

“Настройки на маршрут”
(страница 5-14)

[Traffic Info Settings] (Настройки за трафик
информация)

Показва или сменя настройките за функции,
свързани с информация за трафика.

“Настройки на трафик информация”
(страница 6-4)

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯ
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[Safety Guide Settings] (Настройки на наръчник за безопасност)

Елемент от настройката Действие
[Speed Limit Info] (Информация за ограничител на скоростта) Показва информация за ограничението на скоростта.
[Speed Trap Warning] (Предупреждение
за капан за скорост)

[Speed Trap Icon on Map] (Икона за
капан за скорост на картата)

Показва предупреждение за ограничение на скоростта от дясната
страна на картовия екран.

[Warning On] (Включено
предупреждение)
[Only Warn On Route] (Предупреждение
само на пътя)

[Corner Guide] (Ръководство за завиване) (за Европа) Показва информация с насоки за завиване.

[Edit/Delete Stored Locations] (Редактиране/Изтриване на запаметени местоположения)

Докоснете за редактиране на съхранени елементи и участъци за избягване.

“Редактиране на съхранена информация” (страница 7-6)
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[Delete History] (Изтриване на история) (За Европа)/[Delete Previous Destinations] (Изтриване на предишни дестинации) (За Хонг Конг)

Докоснете за изтриване на предишни дестинации от картните данни.

Елемент от настройката Действие
[Delete All] (Изтрий всички) Изтриване на предишни дестинации.
[Multiple Selection] (Многоброен
избор)

[Select All] (Избери всички)/[Clear
All] (Изчисти всички)

При задаване на [Select All] (Избери всички) се избират всички
предишни дестинации, за да бъдат изтрити.
За да отмените избора на всички елементи, докоснете [Clear All]
(Изчисти всички).

[Delete] (Изтрий) Изчисти избраната предишна дестинация.
Изберете от списъка Изберете за изтриване на предишна дестинация.

[Previous Starting Point] (Предишна стартова точка)/
[Previous Start Point] (Предишна стартова точка)

Изтриване на предишната стартова точка.

Предишни дестинации Изтрийте предишната дестинация.
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[Other Settings] (Други настройки)

Елемент от настройката Действие
[Small Step Zoom With Dial] (Увеличение на малки стъпки чрез
шайбата)

Докоснете за да включите/изключите функцията за свободно увеличение. При
включена функция за свободно увеличение, мащабът може да бъде регулиран на
по-малки стъпки в сравнение с нормалните.

[Map Scrolling Information] (Информация за превъртане на
картата)

Системата може да бъде настроена по такъв начин, че информацията относно
местоположението, обозначено с кръстов показалец да бъде показвана при
превъртане на картовия екран.

“Показва информация за превъртане на карта” (страница 3-12)

[Customise Nearby Places]
(Персонализирай близки места)/
[Customize Nearby Places]
(Персонализирай близки места)

Списък на места в близост Персонализиране на близки категории за показване на категориите, които
използвате често.

[Restore Default Settings]
(Нулиране към настройките
по подразбиране)

Връщане на настройките на всички пет елемента от списъка с близки места към
фабричния им вид.

[Tracking Dots Displayed on Map]
(Трасиращи точки, показани на
картата)

[Show Tracking Dots
Displayed on Map] (Покажи
трасиращи точки, показани
на картата)

Показва съхранен проследен маршрут на картата.

[Dist. Between Tracking Dots]
(Разст. между трасиращи точки)

Изберете интервал за трасиращи точки.

[Delete Current Tracking]
(Изтриване на текущо
проследяване)

Изтриване съхранен изминат маршрут.

[Adjust Current Location] (Регулиране на текущо
местонахождение)

Ако иконата за текущото място на автомобила не е текущото място, положението й
на картовия екран може да се коригира.

[Select Satellite Pos. Syst.] Изберете навигационна сателитна система между GPS или GLONASS. (за Русия)

[Reset Settings] (Нулиране на настройки)

Връща различни настройки (дисплей, сила на звука и т.н.) към фабричния им вид.
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В зависимост от страната, системата за
гласово разпознаване може да не се използва
за работата с навигационна функция.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ

Инициализация
Системата за гласово разпознаване ще се
активира няколко секунди след включване на
превключвателя за запалване. След като
активирането приключи, можете да
започнете да използвате системата като
натиснете <m > на волана и като произнесете
гласови команди.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ
За да постигнете най-добрите
характеристики на системата за гласово
разпознаване спазвайте следното.

• Командите, свързани с навигационната система
могат да се използват само в участък, където
картните данни са включени в навигационната
система.

• В автомобила трябва да е по възможност по-
тихо. Затворете прозорците, за да се елиминира
външния шум (шума от пътния трафик и
звуковите вибрации, и т.н.), което може да
попречи на системата да разпознае правилно
гласовите команди.

• Преди да кажете команда изчакайте звуковия
сигнал да свърши.

• Говорете с естествения си глас, без паузи между
думите.

• Системата за гласово разпознаване може да
работи само на езиците, които тя поддържа.

• Наличните гласови команди може да се
различават в зависимост от настройката за
език.

• Командите, свързани с навигационната система
могат да се използват само в участък, където
картните данни са включени в навигационната
система.

• За да използвате команди, свързани с
навигационната система, езикът, на койот се
говори официално в държавата на
дестинацията трябва да бъде избран в
настройките за език. Командите за дестинация
са налични само на езика, който се говори
основно в държавата.

“Езикови настройки (където е
поставен)” (страница 8-6)

“Списък команди” (страница 9-5)

• Настройката за дестинация от адрес не може да
бъде извършена, когато езиковите настройки са
на Руски.

ДАВАНЕ НА ГЛАСОВИ КОМАНДИ
1. Натиснете <m > на волана.

2. На екрана се появява списък с команди, а
системата предоставя покана за гласово
меню.

Когато бъде показан този екран, почти
всички команди могат да бъдат
разпознати. Наличните команди за всяка
категория могат да бъдат показани от
дясната страна на екрана. С помощта на
контролера INFINITI можете да маркирате
категорията, посочена от лявата страна на
екрана и да видите наличните команди за
всяка категория.

JNI0269X

СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ
INFINITI
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ИНФОРМАЦИЯ:

Изборът на категория с докосване на
екрана или натискане на <m /OK> ще
изпълни командата. След изпълнение на
команда за категория, само команди,
свързани с избраната категория ще бъдат
разпознати.

“Списък команди” (страница 9-5)

3. След като сигналът свърши и иконата на
екрана се промени от m на m , кажете
командата. Можете да изберете команда и
с директно докосване на екрана.

ИНФОРМАЦИЯ:

Системата за гласово разпознаване ще
прекрати временно работа, когато
контролерът INFINITI бъде преместен. За да
продължите работата, натиснете <m > на
волана.

4. Продължете да следвате гласовите
напътствия и говорете след прозвучаване
на сигналите, докато не приключите с
предпочитаната операция.

ИНФОРМАЦИЯ:

За да отмените гласова команда, натиснете и
задръжте <m >.

Можете да прекъснете гласова покана по
всяко време с натискане на <m >.

Съвети за работа

• Кажете команда след сигнала.

• Ако командата не е приета, системата подканя
за произнасяне на командата отново. Повторете
командата с ясен глас.

• Натиснете <m > веднъж за връщане към
предишния екран.

• За отмяна на командата натиснете и задръжте
<m > или <m >.

• За да регулирате силата на звука на
съобщенията от системата, натиснете <+>/<-> на
волана или използвайте бутона за регулиране
силата на звука на аудио системата <VOL/m >,
докато системата прави съобщение.

Прекъсване гласова покана:

С натискане на <m > на волана, гласовата
покана може да бъде прекъсната, което Ви
дава възможност да зададете гласова
команда без да изчаквате края на поканата.
Запомнете да изчакате звуковия сигнал
преди да говорите.

Визуализиране на екрана за
гласови команди
1. Натиснете <m > за показване на първия

екран от списъка с гласови команди.

2. Кажете команда или изберете елемент от
списъка с команди. Показва се втория
екран.

3. Кажете команда. Визуализира се списък
със списък.

4. Кажете искания номер от списъка, за да се
изпълни операцията.

ИНФОРМАЦИЯ:

Гласовите команди могат да бъдат
произнесени поединично след всяка от
поканите или да бъдат изречени
последователно наведнъж.
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j1 Лява страна на екрана:

Можете да използвате гласови команди,
работа със сензорния екран или
контролера INFINITI, за да изберете и
изпълните изброените елементи.

j2 Дясна страна на екрана:

Елементите от списъка могат да бъдат
произнесени. Можете да произнесете
команда, описана в лявата страна на
екрана, а след това такава от дясната му
страна една след друга.

j3 Предишна команда:

Показва се команда, произнесена или
избрана преди това.

j4 Списък с команди:

Можете да използвате гласови команди,
работа със сензорния екран или
контролера INFINITI, за да изберете и
изпълните изброените елементи.
Исканите номера или думи могат да
бъдат произнесени в рамките на < > в
показаната команда.

j5 [Previous]/[Next] (Предишен/Следващ):

Произнесете някоя от тях като гласова
команда или ги докоснете, за да
преминете към предишен/следващ
екран. Не може да бъде избрано с
помощта на INFINITI контролера.

j6 Номера на команди:

За да изберете команда, кажете номер (1
до 6) от списъка. Освен това, можете да
използвате сензорния екран или
контролера INFINITI, за да избирате и
изпълнявате елементи.

Как да казваме числата.
Гласовото разпознаване изисква при
подаване на гласови команди потребителя да
произнесе номерата в определен ред.

Общо правило:

Може да се използват само единични числа от
0 (нула) до 9. (Например, ако кажете 500, “five
zero zero” (пет нула нула), това може да се
използва, но “five hundred” (петстотин) не
може.)

JNI0270X

Първи екран
5GE0019XZ

Втори екран
5GE0020XZ

Екран със списък
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Примери:

1-800-662-6200

“One eight zero zero six six two six two zero
zero” (Едно осем нула нула шест шест две шест
две нула нула)

Примери за гласови команди
Тук са описани, например, някои
допълнителни основни операции, които
могат да бъдат извършени с гласови команди.

Пример – задаване на дестинация по Близки
места (за Европа):

1. Натиснете <m > на волана.

2. Изчакайте индикаторът да се смени на m
и кажете “Navigation” (Навигация).

3. Кажете “Nearby” (Близки).

Ако маршрутът е вече зададен, изберете
“Near Current Location”, “Along Route” или
“Near Destination” (Близо до настоящото
местоположение, По маршрута или Близка
дестинация).

4. Кажете номер на категория (между 1 и 6) от
показаните възможности.

5. Кажете списък на интересни места в
категорията.

6. Кажете “Calculate Route” (Изчисли
маршрут), за да започне изчисление на
маршрут към дестинацията.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Тази операция не е налична, когато езиковите
настройки са на руски.

• В някои страни и при някои спецификации,
само езиците, официално говорени в държавата
на дестинацията могат да бъдат използвани за
навигационни команди.

Списък команди
За да използвате функцията Гласово
разпознаване, можете да кажете команди в
реда 1ва команда, 2ра команда и 3та команда.
Освен това, можете да работите със системата
директно назовавайки 2ра или 3та команда.

Различни номера или думи като имена могат
да са приложими в < >, когато казвате команда.

5GH0127XZ
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Обща команда

Команда Действие
Покажи повече команди Показва други команди от същата категория.
Връщане назад Коригира последния резултат от разпознаване за връщане към предходния екран.
Изход Отмяна на Гласово разпознаване.
Следващ Преминаване към следваща страница.
Предишен Преминаване към предишна страница.

Обща телефонна команда

Вижте Ръководството за собственика на автомобила.

Телефонна команда

Вижте Ръководството за собственика на автомобила.

Обща навигационна команда (за Европа)

Следните команди могат да бъдат използвани по време на навигационната сесия за Гласово разпознаване.

Команда Действие
Calculate Route (Изчисли маршрут) Изчисли маршрут.
Adjust Location (Настрой
местоположение)

Фина настройка на дестинация.
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1ва команда 2ра команда 3та команда Действие
Навигация Адрес За да търсите адрес на улица, следвайте поканите за въвеждане на адрес на улица.

В близост <POI Category> (РО
Категория)
(когато не е зададена дестинация)

<1 - 6> Кажете “Nearby” (В близост) след това категорията POI като бензиностанция, Ресторант или паркинг.
Можете да кажете всякаква категория, която се появява, когато използвате ръчните контроли.
Системата винаги ще търси за съвпадения на близо, независимо от текущото местоположение.

В близост <POI Category> (РО
Категория)
(когато е зададена дестинация)

Близо до текущо местоположение Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near Current Location” (Близо до
текущото местоположение).

По маршрута Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Along Route” (по маршрута).

Near Destination (близка
дестинация)

Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near Destination” (Близо до
дестинацията).

В близост
(когато не е зададена дестинация)

<1 - 6> За да изберете категория POI, кажете номер на команда.

В близост
(когато е зададена дестинация)

Близо до текущо местоположение Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near Current Location” (Близо до
текущото местоположение).

По маршрута Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Along Route” (по маршрута).

Near Destination (близка
дестинация)

Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near Destination” (Близо до
дестинацията).

Към вкъщи Задава маршрут към местонахождението на домът ви.

Предишни дестинации <1 - 6> Задава маршрут към вече въведена дестинация.

Адресна книга <Address Book name> (Адресна
книга име) <1 - 6>

Задава маршрут до местоположение, съхранено в адресната книга.

Отмяна на маршрут Изтриване на дестинация и маршрутни точки.

Преизчисляване на маршрут FAST (БЪРЗО) Задаване на търсене на маршрут, така че да се стигне до дестинацията най-бързо.

ECO (ЕКО) Задава търсене на маршрут, така че да е най-икономично.

SHORT (КРАТКО) Задава търсене на маршрут, така че да е разстоянието да е най-кратко.

Минимизиране на магистрали Задава търсене на маршрут, така че да се използват минимум магистрали.

Заобикаляне на трафик Задава търсене на маршрут, така че да се заобиколи задръстване или пътен инцидент.

Увеличаване <1 – 13> Увеличава мащаба на картата.

Намаляване <1 – 13> Намалява мащаба на картата.

Увеличение на улици Смяна на уличната карта.
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1ва команда 2ра команда 3та команда Действие
Север горе Блокира картата, така че север винаги да е горе.
Посоката горе Блокира индикатора за автомобила, така че винаги да сочи нагоре.
2D Карта Сменя текущата карта са 2D карта.
3D Карта Сменя текущата карта са 3D карта.
Покажи POI икони Показва POI икони на картата.
Отстрани POI икони Отстрани POI икони от картата.
Повтори инструкции Повтори текущите навигационни напътствия.
Гласови напътствия OFF (ИЗКЛ)/Гласови
напътствия ON (ВКЛ)

Включване/изключване на навигационни напътствия.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Някои от навигационните команди не са налични в зависимост от езиковите настройки.

• Командата “Address” (Адрес) може да бъде използвана само на следните езици:

Държава на дестинацията Езикови настройки
Великобритания Британски английски
Франция Френски
Германия Немски
Италия Италиански
Испания Испански
Португалия Португалски
Холандия Нидерландски
Швейцария Френски, Италиански, Немски
Белгия Немски, Холандски, Френски
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Навигационна команда (за Хонг Конг)

1ва команда 2ра команда 3та команда Действие
Навигация В близост <POI

Category> (РО
Категория)

<1 - 6> Кажете “Nearby” (В близост) след това категорията POI като бензиностанция,
Ресторант или паркинг. Можете да кажете всякаква категория, която се
появява, когато използвате ръчните контроли. Системата винаги ще търси за
съвпадения на близо, независимо от текущото местоположение.

В близост
(когато е зададена
дестинация)

Близо до текущо
местоположение

Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near Current
Location” (Близо до текущото местоположение).

По маршрута Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Along Route”
(по маршрута).

Near Destination
(близка дестинация)

Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near
Destination” (Близо до дестинацията).

В близост
(когато не е зададена
дестинация)

<1 - 6> За да изберете категория POI, кажете номер на команда.

Към вкъщи Задава маршрут към местонахождението на домът ви.
Предишни дестинации <1 - 6> Задава маршрут към вече въведена дестинация.
Адресна книга <Address Book name>

(Адресна книга име)
<1 - 6>

Задава маршрут до местоположение, съхранено в адресната книга.

Отмяна на маршрут Изтриване на дестинацията и маршрутните точки.
Преизчисляване на
маршрут

Предпочети
магистрала

Задава търсене на маршрут с най-кратко време за достигане.

Най-късо разстояние Задава търсене на маршрут, така че да е разстоянието да е най-кратко.
Минимизирай
платени пътища

Задава търсене на маршрут, при който използването на платени пътища е
сведено до минимум.

Увеличение Увеличава мащаба на картата съобразно броя на зададените стъпки.
Намаление Намалява мащаба на картата съобразно броя на зададените стъпки.
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1ва команда 2ра команда 3та команда Действие
Увеличение на улици Смяна на уличната карта.
Север горе Блокира картата, така че север винаги да е горе.
Посоката горе Блокира индикатора за автомобила, така че винаги да сочи нагоре.
2D Карта Сменя текущата карта са 2D карта.
3D Карта Сменя текущата карта са 3D карта.
Покажи POI икони Показва POI икони на картата.
Отстрани POI икони Отстрани POI икони от картата.
Повтори инструкции Произнася текущите навигационни напътствия.
Гласови напътствия OFF (ИЗКЛ)/Гласови
напътствия ON (ВКЛ)

Включване/изключване на навигационни напътствия.

Аудио команда (за Европа)

Вижте Ръководството за собственика на автомобила.

Забележки за работа с аудио чрез гласово
разпознаване:

• Аудио устройство, свързано чрез Bluetooth® не
може да бъде използвано със системата за
гласово разпознаване. Смяната на източник е
възможна само за Bluetooth® Аудио.

• Заглавие на песен и име на артист ще бъдат
презаписани, когато бъде свързан друг iPod/
iPhone, след като са инсталирани имената на
песни и артист в преди това свързаните iPod/
iPhone.

• Ако две USB устройства бъдат свързани
едновременно, гласовата работа ще бъде
възможна само за едното регистрирано и
избрано устройство. Когато изберете “YES” (ДА)
в изскачащия екран, който се показва след като
бъде свързано ново USB аудио устройство, USB
устройството е регистрирано в системата за
гласово разпознаване и е избрано автоматично.
В системата могат да бъдат регистрирани iPod и
едно USB устройство. Ако USB аудио устройство
е ново регистрирано, старите данни се
презаписват. Може да отнеме няколко минути
за регистриране на аудио устройство. Ако
искате да активирате гласови операции за

музиката, съхранена на преди това
регистрираното аудио устройство, изберете
устройството, което искате да използвате
предварително.

“Настройки за гласово
разпознаване” (страница 9-14)

Дори, когато устройството е
предварително регистрирано, просто
чрез свързване на устройството то няма
да бъде избрано автоматично.

Гласово разпознаване 9-11



• Системата за гласово разпознаване може да не
функционира, когато информация за песен е
прекалено дълга (име на артист, заглавие на
албум, имена на песни и плейлисти, и пр.).
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Информационна команда (за Европа)

1ва команда 2ра команда Действие
Информация Къде съм? Показва информация, относно текущото местоположение.

Информация за трафик Включване/изключване на системата за трафик информация
Информация за маршрут Показва маршрутна информация.

Информационна команда (за Европа)

1ва команда 2ра команда Действие
Информация Информация за маршрут Показва маршрутна информация.

Гласово разпознаване 9-13



НАСТРОЙКИ ЗА ГЛАСОВО
РАЗПОЗНАВАНЕ
Може да бъде зададена функцията за гласово
разпознаване.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Settings] (Настройки).

2. Докоснете [Voice Recognition] (Гласово
разпознаване):

3. Докоснете елемента, който искате да
зададете.

Налични настройки

• [Minimise Voice Feedback] (Минимизиране на
гласов отговор) (за Европа)/[Minimize Voice
Feedback] (Минимизиране на гласов отговор) (за
Хонг Конг):

Задаване на функцията за [Minimise Voice
Feedback] (Минимизиране на гласов
отговор) в позиция включена (кратък
отговор) или в позиция изключена (дълъг
отговор).

• [Audio Device Setting] (Настройка на аудио
устройство):

Изберете аудио устройство, което да
работи чрез системата за гласово
разпознаване от списъка с устройства,
регистрирани в автомобилната аудио
система. Устройството с включена

индикаторна лампа може да работи със
системата за гласово разпознаване.

9-14 Гласово разпознаване



10 Обща информацияОбща информация

Текущо местоположение на автомобила.......... 10-2
Показва текущото местоположение на
автомобила ................................................ 10-2
Какво представлява глобалната система
за определяне на мястото системата GPS
(Глобална система за позициониране)? ....... 10-2
КАКВО Е GLONASS (Глобална
навигационна сателитна система)? (за
Русия) ......................................................... 10-3
Неправилно визуализиране положението
на автомобила ............................................ 10-3
Подробни Участъци с покритие на
картата (MCA) за навигационната
система. ..................................................... 10-5

Пресмятане на маршрута. ............................... 10-6
Маршрутно насочване..................................... 10-7

Съобщение за пресечка на обикновен
път .............................................................. 10-7

Съобщение за последователни пресечки
на обикновени пътища................................ 10-8
Известие за вход на магистрала (където е
поставено) .................................................. 10-8
Известие за отбивка на магистрала
(където е поставено) ................................... 10-9
Известие за изход на магистрала (където
е поставено)................................................ 10-9

Картови данни.................................................10-10
Как да се борави с картата на SD карта .......10-10
СЛОТ ЗА SD КАРТА .......................................10-10
Как да поръчте актуализация на
картовите данни .........................................10-10
За картовите данни.....................................10-10
Условия за краен потребител (за Европа) .... 10-17
Условия за краен потребител (за Русия) ...... 10-17
Лицензно споразумение за крайния
потребител (за Хонг Конг) ...........................10-19



ПОКАЗВА ТЕКУЩОТО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
АВТОМОБИЛА
Тази навигационна система комбинира
данните, получени от автомобила
(с жироскопичен датчик) и от спътниците на
GPS (Global Positioning System), за да
изчислява текущото местоположение на
автомобила. След това местоположението се
изобразява през цялото време на
маршрутното насочване до дестинацията.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛОБАЛНАТА
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
МЯСТОТО СИСТЕМАТА GPS
(ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА
ПОЗИЦИОНИРАНЕ)?
GPS представлява система за определяне на
мястото, която използва спътници,
изстреляни от правителството на САЩ. Тази
система получава радиосигнали от три или
повече различни спътници, които се въртят в
орбити на 21 000 км (13 049 мили) над земята
в космоса и определя местоположението на
автомобила, посредством принципа на
триангулацията.

Уточняване на мястото.
Когато системата прецени, че
местоположението на автомобила не е точно
поради скоростта на автомобила и
изчислението на данните от жироскопичния

датчик, системата автоматично ще уточни
мястото на иконата на автомобила с помощта
на сигналите от GPS.

Получаване на сигнали от спътници
на GPS
Приемът на GPS сигнали може да бъде слаб в
зависимост от околната среда. Автомобилите
в следните области/среди може да не
получават добър прием на GPS сигнали.

• В тунели и покрити паркинги.

• В райони с много високи сгради.

• Под многоетажни магистрали.

NAI0422

NAI0423

NAI0424

ТЕКУЩО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
АВТОМОБИЛА
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• В райони с много високи дървета.

• В каньон.

ИНФОРМАЦИЯ:

GPS антената се намира на таблото в
автомобила. Не поставяйте никакви
предмети, специално мобилни телефони или
приемно предавателни устройства на
приборния панел. Тъй като силата на GPS

сигнала е приблизително една милиардна
част от този на ТВ вълните, телефоните и
приемно предавателните устройства ще се
повлияят или може напълно да изгубят
сигнал.

КАКВО Е GLONASS (Глобална
навигационна сателитна система)?
(за Русия)
GLONASS е система за позициониране, която
използва сателити, които се управляват от
руското правителство. GLONASS предоставя
информация за местоположение на
планетата в три измерения (географска
дължина, ширина и височина) като GPS
(навигационна сателитна система,
управлявана от САЩ).

НЕПРАВИЛНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА
Следните случаи може да повлияят на
точността на визуализация на положението
на автомобила или посоката на движение.
Точността може да се върне към нормалната,
ако условията на шофиране се върнат към
нормалните.

• Когато наблизо има подобен път.

• Когато автомобилът пътува в област с
гъста пътна мрежа.

NAI0425

NAI0713

NAI0426

NAI0427
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• Когато автомобилът пресича голяма
Y-образна пресечка/кръстовище.

• Когато автомобилът пътува дълго време
по път с леки завои.

• Когато автомобилът пътува по път с
повтарящи се S-образни криви.

• Когато автомобилът е на окачен мост.

• Когато автомобилът е на покрит със сняг
или непавиран път.

• Когато последователно се завива наляво
или надясно, или се шофира на зигзаг.

NAI0428

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433
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• Когато автомобилът се върти на участък
за паркиране, а ключът за запалване е
изключен.

• При шофиране на път, който не е
показан на картовия екран или път,
който е бил променен поради
допълнително строителство или по друга
причина.

• Когато точността на определяне на
мястото с GPS е ниска.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Иконата на автомобила може да бъде
разположена неправилно при стартиране на
автомобила, веднага след ВКЛЮЧВАНЕ на
индикаторната лампа READY to drive
(ГОТОВНОСТ за шофиране).

• Иконката на автомобила може също така да е
неправилно поставена, ако са поставени гуми с
друг размер или вериги.

• Системата има функция, която автоматично
коригира иконата на автомобила, когато тя е
неправилно поставена спрямо реалната
позиция.

• Корекцията за мястото на автомобила от GPS
или GLONASS може да не работи, когато
автомобилът е спрял.

• Ако иконката за положението на автомобила не
се върне към нормално положение дори след
изминаване на известно разстояние,
коригирайте положението на иконката на
автомобила ръчно.

ПОДРОБНИ УЧАСТЪЦИ С ПОКРИТИЕ
НА КАРТАТА (MCA) ЗА
НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА.
Тази система е предназначена за напътствия
за достигане до дестинацията, а освен това
изпълнява и други функции, описани в това
ръководство. Все пак, системата трябва да
бъде използвана безопасно и правилно.
Информацията относно условията на пътя,
знаците на пътя и наличните услуги може не
винаги да бъде актуална. Системата не
заменя безопасното, правилно и
законосъобразно шофиране.

Картовите данни покриват избрани столични
участъци.

Картовите данни включват 2 типа райони:
“Detailed coverage areas” (Райони с подробно
описание), които дават всички подробни
пътни данни и други райони, които показват
“Main roads only” (Само главни пътища).

ИНФОРМАЦИЯ:

Подробните картни данни липсват за много
райони обикновено са ограничени до избора
на районите около големи градове.

NAI0434

NAI0435

NAI0436
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• Навигационната система не предоставя
напътствия за пътища, които са изобразени в
тъмно зелено.

• Ако дестинацията е зададена по тъмнозелен път,
уголеменият картен дисплей ще превключи към
екран с обикновената карта в някоя точка и ще
предложи маршрут, който е близък до
дестинацията. Разстоянието и посоката до
крайната точка на предложения маршрут ще
бъдат изобразени в долния десен ъгъл на
екрана. Освен това, едновременно, гласовите
напътствия ще оповестят “The route to the
destination includes roads through incomplete
map areas. Voice guidance will not be provided in
these areas.” (“Маршрутът до дестинацията
включва пътища през участъци с непълни
картови данни.Гласовите напътствия няма да
бъдат налични в такива области.)

Когато достигате крайната точка на
предложения маршрут, гласовите
напътствия ще оповестят “Entering the
road with incomplete map data. Use the
direction arrow and distance information to
proceed to your destination.” (“Навлизане
в път с непълни картови данни.
Използвайте стрелката за посока и
информацията за разстояние, за да
продължите към вашата дестинация.”)

За да стигнете до дестинацията си,
следвайте картата на екрана. Винаги
следвайте действителните пътища и
разпоредби и шофирайте внимателно.

• Предложеният маршрут може да не е най-
краткият, нито да са взети под внимание други
обстоятелства като задръствания.

• Поради неизбежните разлики в
пътнотранспортните условия и обстоятелства
между времето, в което използвате тази система
и времето, когато информацията е била
произведена за картови данни, може да има
разлика в пътищата и разпоредбите. В такива
случаи, реалните пътни условия и регулации
имат предимство пред информацията от
картните данни.

• По време на пресмятането на маршрута,
картата няма да се премества, но иконата на
автомобила ще се премества съобразно
действителното движение на автомобила.

• По време на пресмятането на маршрута някои
бутони, като <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) и
<MENU> (МЕНЮ) ще бъдат деактивирани.

• В някои случаи пресметнатият път може да не
бъде показан веднага, след като пресмятането е
приключило.

• Маршрутни точки, които са били пропуснати
няма да бъдат взети под внимание при повторно
изчисление на маршрута.

• Ако премествате картата, докато се чертае
предлаганият маршрут, може да отнеме повече
време да се завърши чертаенето.

• Ако са настроени маршрутни точки, системата
пресмята едновременно няколко маршрута
между тях и може да се получи следното.

– Ако не може да се пресметне
разстоянието между две междинни
точки, нито един от маршрутите няма
да бъде показан.

– Близо до някои междинни маршрутни
точки може да е необходим обратен
завой.

• Пресмятането на маршрута може да не бъде
завършено в следните случаи.

– Ако в радиус от 2,5 км (1,5 мили) от
автомобила, няма път, на екрана ще се
появи съобщение, казващо това.
Опитайте се да пресметнете отново,
когато автомобилът е по-близо до
главен път.

– Ако в радиус от 2,5 км (1,5 мили) от
дестинацията или маршрутната точка,
няма път, на екрана ще се появи
съобщение, казващо това. Опитайте да
зададете местоположение, по-близо
до главен път.

ПРЕСМЯТАНЕ НА МАРШРУТА.

10-6 Обща информация



– Ако автомобилът е прекалено близо до
дестинацията или ако няма пътища до
дестинацията, на екрана ще се появи
съобщение, казващо това.

– Ако е невъзможно да стигнете до
дестинацията или до междинните
точки на маршрута поради пътните
правила или друго.

– Ако единственият маршрут до
дестинацията или маршрутните точки
е изключително сложен.

• Когато маршрутът е показан, може да се появи
следното.

– Ако пресметнете маршрута по главен
път, точката на старт на маршрута
може да не съвпада точно с точката на
настоящата позиция на автомобила.

– Крайната точка на маршрута може да
не съвпада точно с дестинацията.

– Ако пресмятате маршрут по главен път,
системата може да покаже маршрут от
друг главен път. Причината за това
може да бъде неточната позиция на
иконата на автомобила. В този случай,
паркирайте автомобила на безопасно
място и пренастройте иконата на
автомобила или продължете да
шофирате, за да проверите дали

позицията на иконката на автомобила
не се настройва автоматично преди да
пресметнете повторно пътя.

– Съществуват случаи, в които системата
показва заобиколен маршрут за
достигане на дестинация или
маршрутни точки, ако ги задавате от
съхранена или информация от
устройството. За да коригирате,
трябва да внимавате за посоката на
движението, особено, когато платната
с различна посока на движение са
показани отделно, като зоните за
смяна и обслужване.

– Тази система не прави разлика между
ограничение за движение и пълно
спиране (блокаж). Тя може да покаже
заобиколен маршрут, дори пътя да е
използваем.

– Дори ако предпочитанията за
магистрали са настроени на OFF, може
да бъде предложен маршрут, който
използва магистрала.

– Дори ако предпочитанието за ферибот
е настроено на OFF, може да бъде
предложен маршрут, който използва
ферибот.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСЕЧКА НА
ОБИКНОВЕН ПЪТ

1. “In 400 metres (one quarter mile), turn right
(left).” (След 400 метра (четвърт миля),
завийте надясно (ляво).)

2. “Turn right (left) now.” (Завийте надясно
(ляво) сега.)

INI0135
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ
ПРЕСЕЧКИ НА ОБИКНОВЕНИ
ПЪТИЩА

Когато на пътя следват три или повече
последователни пресечки, гласовото
напътствие ще съобщи следното.

1. “In 400 metres (one quarter mile), turn right
(left), then in 400 metres (one quarter mile)
turn left (right).” (След 400 метра (четвърт
миля), завийте надясно (ляво), след 400
метра (четвърт миля) завийте наляво
(дясно).

2. “Turn left (right) now, then in 400 metres (one
quarter mile) turn right (left).” (Завийте
наляво (дясно) сега, след още 400 метра
(четвърт миля) завийте надясно (ляво).

ИЗВЕСТИЕ ЗА ВХОД НА МАГИСТРАЛА
(където е поставено)

1. “In 400 metres (one quarter mile), take the
motorway entrance.” (След 400 метра
(четвърт миля), поемете входа за
магистралата).

2. “Turn right (left) now.” (Завийте надясно
(ляво) сега.)

INI0136

INI0137
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ИЗВЕСТИЕ ЗА ОТБИВКА НА
МАГИСТРАЛА (където е поставено)
1. “In two kilometres (one mile), keep to the

right (left) onto (road number), then in 400
metres (one quarter mile) keep to the right
(left).” (След два километра (една миля),

минете в дясно (ляво) на (номер на път),
след още 400 метра (четвърт миля) минете
в дясно (ляво).)

2. “In 400 metres (one quarter mile), keep to
the right (left) onto (road number).” (След
400 метра (четвърт миля), продължете да
се движите вдясно (вляво) по (номер на
шосе))

3. “Keep to the right (left) now.” (Сега стойте в
дясно (ляво).

ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗХОД НА
МАГИСТРАЛА (където е поставено)

1. “In two kilometres (one mile), take the exit on
your right.” (След 2 километра (една миля),
поемете по изхода в дясно.)

2. “In two kilometres (one mile), take the
second exit on your right.” (След 2
километра (една миля), поемете по втория
изход в дясно.)

INI0138

INI0139
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КАК ДА СЕ БОРАВИ С КАРТАТА НА SD
КАРТА
SD карта, която съдържа картни данни е
вкарана. При работа с карта на SD карта,
моля, бъдете внимателни и спазвайте
следните инструкции:

• В слота е вкарана SD карта. Това е SDHC карта,
която се използва изключително за това
устройство. Тази карта включва картни данни.
SDHC картата е необходима за работата на
устройството. Не отстранявайте картата, когато
картните данни изискват актуализация.

• Никога не анализирайте модифицирайте или
форматирайте картните данни. Ако направите
това може да причините неправилна работа на
устройството.

• SDHC картата, която се използва изключително
за това устройство няма да работи правилно,
ако бъде вкарана в друго устройство.

• Картните данни не могат да бъдат използвани
дори ако бъдат копирани на друга SDHC карта.

• Не отстранявайте SDHC картата, съдържаща
картни данни от системата. Използването на
системата при отстранена SDHC карта,
съдържаща картни данни ще предотврати
работата на някои функции.

СЛОТ ЗА SD КАРТА
Слота за SD карта е разположен в конзолната
кутия.

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Никога не вкарвайте чужди предмети като
монети в слота за SD карта. Ако направите това
може да повредите устройството.

• Не претоварвайте SD картата, когато я вкарвате
в слота. Ако направите това може да повредите
устройството.

• SD картата може да бъде гореща, когато я
изваждате от устройството. Това не означава
повреда.

ИНФОРМАЦИЯ:

Не отстранявайте SD картата, съдържаща
картни данни, която е вкарана в слота. Когато
тази SD карта, съдържаща картни данни бъде
отстранена, навигационната система няма да
работи. Ако SD картата, съдържаща картови
данни бъде инцидентно отстранена, след
повторното й поставяне преместете
превключвателя за запалване в положение
OFF, а след това го върнете отново в
положение ON.

КАК ДА ПОРЪЧТЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
КАРТОВИТЕ ДАННИ
За да поръчате актуализация на картните
данни се свържете с вашия INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ЗА КАРТОВИТЕ ДАННИ

За Европа
1. Тези картови данни са подготвени от

CLARION CO., LTD. (CLARION), по лиценз от
HERE. Те са добавени, обработени и
цифровизирани въз основа на цифровите
пътни картни данни на HERE. Поради
сроковете за производство на картовите
данни, някои нови пътища може да не са
включени в картата или някои имена или
пътища да се различават в момента на
използване на картовите данни.

2. Пътния контрол и регулационните данни,
използвани в тези картови данни може да
са различни от тези в момента, в който
използвате тези данни поради сроковете
за производство на картата. Когато
управлявате автомобила, спазвайте
фактическите пътни знаци и съобщения по
пътищата.

3. Възпроизвеждането или копирането на
този картен софтуер е строго забранено от
закона.

КАРТОВИ ДАННИ

10-10 Обща информация



Публикувано от Clarion Co., Ltd. Произведено
от ZENRIN CO., LTD.

© 2015 HERE. Всички права запазени

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Всички права
запазени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Тази навигационна система не трябва да бъде
използвана вместо вашето собствено решение.
Всяко предложение за маршрут, направено от
тази навигационна система никога не може да
има преимущество пред локалните трафик
регулации, вашето собствено решение и/или
знания за безопасните практики за шофиране.

Възможно е пренебрегването на
предложения за маршрут от
навигационната система да доведе до
извършване на опасни или неправилни
маневри, опасни ситуации или
отвеждането Ви до област, която не
считате за безопасна.

• Съветът, предложен от навигационната система
трябва да се приема само като предложение(я).
Може да възникнат случаи, в които
навигационната система визуализира
местоположението на автомобила неправилно,
не успява за предложи най-краткия маршрут
и/или не успява да ви насочи в исканата
дестинация. В такива ситуации разчитайте на

собствената си преценка за шофиране,
вземайки под внимание моментните условия.

• Не използвайте навигационната система за
маршрутизиране до аварийни услуги. Базата
данни не съдържа пълен списък на
местоположения на аварийни услуги като
полиция, противопожарни станции, болници и
клиники. Моля, използвайте своята преценка и
възможност да питате за посока в такива
ситуации.

• Като шофьор, единствено Вие сте отговорен за
безопасното шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
не работете със системата по време на
шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
работете със системата, само когато
автомобилът е спрян на безопасно
място и е задействана ръчната
спирачка.

– С оглед избягване на пътни инциденти
или нарушение на трафика,
запомнете, че реалните пътни условия
и правилник са с предимство пред
информацията, съдържаща се в
навигационната система.

– Съгласно това, софтуерът може да
съдържа неточна и непълна
информация поради изминало време,
смяна на обстоятелствата и естеството

на използваните източници. Моля,
спазвайте реалните обстоятелства на
трафика и регламентите по всяко
време, докато шофирате.

– В ситуация, когато реалните пътни
условия и регулация на трафика се
различават от информацията в
навигационната система се
придържайте към правилата за
движение по пътищата.

– Навигационната система не
предоставя, или не всеки път,
информация относно трафика и
законите за движение по пътищата;
пътните условия, включително наклон
на пътя, клас и/или условия на
настилката; информация за
препятствия, включително височина и
ширина на мостове и тунели, и/или
други условия, препятстващи
шофирането. Винаги разчитайте на
своята преценка, имайки предвид
текущите условия за шофиране.

– Минимизирайте времето, прекарвано
в гледане на екрана по време на
шофиране.
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За Русия
1. Тези картови данни са подготвени от

CLARION CO., LTD. (CLARION), по лиценз от
HERE. Те са добавени, обработени и
цифровизирани въз основа на цифровите
пътни картни данни на HERE. Поради
сроковете за производство на картовите
данни, някои нови пътища може да не са
включени в картата или някои имена или
пътища да се различават в момента на
използване на картовите данни.

2. Пътния контрол и регулационните данни,
използвани в тези картови данни може да
са различни от тези в момента, в който
използвате тези данни поради сроковете
за производство на картата. Когато
управлявате автомобила, спазвайте
фактическите пътни знаци и съобщения по
пътищата.

3. Възпроизвеждането или копирането на
този картен софтуер е строго забранено от
закона.

Публикувано от Clarion Co., Ltd. Произведено
от ZENRIN CO., LTD.

© 2015 HERE. Всички права запазени

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Всички права
запазени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Тази навигационна система не трябва да бъде
използвана вместо вашето собствено решение.
Всяко предложение за маршрут, направено от
тази навигационна система никога не може да
има преимущество пред локалните трафик
регулации, вашето собствено решение и/или
знания за безопасните практики за шофиране.
Пренебрегнете предложения за маршрут от
навигационната система, ако тези
предложения биха: довели до извършване на
опасни или неправилни маневри, Ви поставили
в опасни ситуации или Ви отвели до област,
която считате за не безопасна.

• Съветът, предложен от навигационната система
трябва да се приема само като предложение(я).
Може да възникнат случаи, в които
навигационната система визуализира
местоположението на автомобила неправилно,
не успява за предложи най-краткия маршрут
и/или не успява да ви насочи в исканата
дестинация. В такива ситуации разчитайте на
собствената си преценка за шофиране,
вземайки под внимание моментните условия.

• Не използвайте навигационната система за
маршрутизиране до аварийни услуги. Базата
данни не съдържа пълен списък на
местоположения на аварийни услуги като
полиция, противопожарни станции, болници и

клиники. Моля, използвайте своята преценка и
възможност да питате за посока в такива
ситуации.

• Като шофьор, единствено Вие сте отговорен за
безопасното шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
не работете със системата по време на
шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
работете със системата, само когато
автомобилът е спрян на безопасно
място и е задействана ръчната
спирачка.

– С оглед избягване на пътни инциденти
или нарушение на трафика,
запомнете, че реалните пътни условия
и правилник са с предимство пред
информацията, съдържаща се в
навигационната система.

– Съгласно това, софтуерът може да
съдържа неточна и непълна
информация поради изминало време,
смяна на обстоятелствата и естеството
на използваните източници. Моля,
спазвайте реалните обстоятелства на
трафика и регламентите по всяко
време, докато шофирате.

– В ситуация, когато реалните пътни
условия и регулация на трафика се
различават от информацията в
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навигационната система се
придържайте към правилата за
движение по пътищата.

– Навигационната система не
предоставя, или не всеки път,
информация относно трафика и
законите за движение по пътищата;
пътните условия, включително наклон
на пътя, клас и/или условия на
настилката; информация за
препятствия, включително височина и
ширина на мостове и тунели, и/или
други условия, препятстващи
шофирането. Винаги разчитайте на
своята преценка, имайки предвид
текущите условия за шофиране.

– Минимизирайте времето, прекарвано
в гледане на екрана по време на
шофиране.

За Хонг Конг
1. Тези картови данни са подготвени от

CLARION CO., LTD. (CLARION), по лиценз от
NAVINFO. Те са добавени, обработени и
цифровизирани въз основа на цифровите
пътни картни данни на NAVINFO. Поради
сроковете за производство на картовите
данни, някои нови пътища може да не са
включени в картата или някои имена или
пътища да се различават в момента на
използване на картовите данни.

2. Пътния контрол и регулационните данни,
използвани в тези картови данни може да
са различни от тези в момента, в който
използвате тези данни поради сроковете
за производство на картата. Когато
управлявате автомобила, спазвайте
фактическите пътни знаци и съобщения по
пътищата.

3. Възпроизвеждането или копирането на
този картен софтуер е строго забранено от
закона.

Публикувано от Clarion Co., Ltd. Произведено
от Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD.

© 2015 NAVINFO CO., LTD. Всички права
запазени.

© Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD. 2015.
Всички права запазени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Тази навигационна система не трябва да бъде
използвана вместо вашето собствено решение.
Всеки от предложените от тази навигационна
система маршрути никога не може да има
приоритет пред местните правила за движение,
Вашата собствена преценка и/или познания за
безопасните практики за шофиране.

Възможно е пренебрегването на
предложения за маршрут от
навигационната система да доведе до
извършване на опасни или неправилни

маневри, опасни ситуации или
отвеждането Ви до област, която не
считате за безопасна.

• Съветът, предложен от навигационната система
трябва да се приема само като предложение(я).
Може да възникнат случаи, в които
навигационната система визуализира
местоположението на автомобила неправилно,
не успява за предложи най-краткия маршрут
и/или не успява да ви насочи в исканата
дестинация. В такива ситуации разчитайте на
собствената си преценка за шофиране,
вземайки под внимание моментните условия.

• Не използвайте навигационната система за
маршрутизиране до аварийни услуги. Базата
данни не съдържа пълен списък на
местоположения на аварийни услуги като
полиция, противопожарни станции, болници и
клиники. Моля, използвайте своята преценка и
възможност да питате за посока в такива
ситуации.

• Като шофьор, единствено Вие сте отговорен за
безопасното шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
не работете със системата по време на
шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
работете със системата, само когато
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автомобилът е спрян на безопасно
място и е задействана ръчната
спирачка.

– С оглед избягване на пътни инциденти
или нарушение на трафика,
запомнете, че реалните пътни условия
и правилник са с предимство пред
информацията, съдържаща се в
навигационната система.

– Съгласно това, софтуерът може да
съдържа неточна и непълна
информация поради изминало време,
смяна на обстоятелствата и естеството
на използваните източници. Моля,
спазвайте реалните обстоятелства на
трафика и регламентите по всяко
време, докато шофирате.

– В ситуация, когато реалните пътни
условия и регулация на трафика се
различават от информацията в
навигационната система се
придържайте към правилата за
движение по пътищата.

– Навигационната система не
предоставя, или не всеки път,
информация относно трафика и
законите за движение по пътищата;
пътните условия, включително наклон
на пътя, клас и/или условия на
настилката; информация за
препятствия, включително височина и

ширина на мостове и тунели, и/или
други условия, препятстващи
шофирането. Винаги разчитайте на
своята преценка, имайки предвид
текущите условия за шофиране.

– Минимизирайте времето, прекарвано
в гледане на екрана по време на
шофиране.

Търговски марки на компаниите
Търговските марки на компаниите,
използвани в този продукт за
идентифициране на местоположения и
бизнес офиси са търговски марки на
съответните им собственици. Използването
им не предполага поръчителство, одобрение
или препоръка на този продукт от тези
компании.

УСЛОВИЯ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ (за
Европа)
Данните (“Данни”) се предоставят единствено
за Ваша лична употреба, а не за препродажба.
Те са защитени с авторски права и са обект на
следните условия, с които се съгласявате от
една страна и CLARION CO., LTD. (“CLARION”) и
нейните лицензианти (включително техните
лицензианти и доставчици) от друга страна.

© 2015 HERE. Всички права запазени.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

Правилниците за движение по пътищата за
Белгия са предоставени от Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap и Ministèrie de
l’Equipement et des Transports.

източник: © IGN 2009 - BD TOPO®

“Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen” или “Die Grundlagendaten
wurden mit Genehmigung der zustaendigen
Behoerden entnommen.”

Съдържа данни от Ordnance Survey © с
кралски авторски права и права за база
данни от 2010. Съдържа данни от Royal Mail ©
с авторски права на Кралските пощи и права
за база данни от 2010. Тези картни данни
съдържат информация за обществения
сектор, лицензирана съгласно Отворен
правителствен лиценз v1.0.

Авторски права Geomatics Ltd.

Авторски права © 2003; Top-Map Ltd.

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana

Авторски права © 2000; Norwegian Mapping
Authority

Източник: IgeoE – Португалия
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Información geográfica propiedad del CNIG

На база електронни данни © Национално
топографско измерване, Швеция.

Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie

Срокове и условия
Само за персонална употреба. Вие се
съгласявате да използвате тези Данни, заедно
с автомобилни продукти Nissan единствено за
лични, некомерсиални цели, за които сте
лицензирани и не за сервизно бюро,
разпределение на време или други подобни
процеси. Следователно, но предвид
ограниченията, посочени в следващите
параграфи, Вие се съгласявате да не
репродуцирате по друг начин, копирате,
модифицирате, декомпилирате,
разглобявате или преконструирате каквато и
да е част от тези Данни и не можете да ги
прехвърляте или дистрибутирате под каквато
и да е форма, за каквато и да е цел, освен
целите, изрично посочени в императивните
закони. Комплекти, съдържащи повече от
един диск, могат да бъдат прeхвърляни или
продавани само като пакет, както го
предоставя CLARION, а не като отделни
компоненти.

Ограничения. Освен ако не сте специално
лицензирани от CLARION, и без
ограниченията на предходния параграф, Вие

не можете (a) да използвате тези Данни с
каквито и да е продукти, системи или
приложения, инсталирани или по друг начин
свързани към или в комуникация с
автомобили, поддържащи навигационна
система за автомобили позициониране
съобщаване, маршрутно насочване в реално
време, управление на автопаркове или
подобни приложения; или (b) с или в
комуникация с каквито и да е позициониращи
устройства или мобилни или свързани с
електронни или компютърни устройства,
включително без ограничение мобилни
телефони, платформи и ръчни компютри,
пейджъри и персонални дигитални асистенти
PDA.

Предупреждение. Базата данни може да
съдържа неточна или непълна информация,
което се дължи на изминаването на
определен период от време, на промени в
обстоятелствата или в източниците, които са
били използвани, както и в промяна в
методите за събиране на географски данни.

Без гаранция. Тези Данни се предоставят
“каквито са”, а Вие се съгласявате да ги
използвате на ваша отговорност. CLARION и
нейните лицензианти (и техните лицензианти
и доставчици) не гарантират, не представят
или гарантират по никакъв начин, изрично
или по подразбиране, произтичащо от закона
или по друг начин, включително, но не само,
съдържанието, качеството, точността,

пълнотата, ефективността, годността за
определени цели, пригодността, употребата
или резултатите, които трябва да бъдат
получени от тези Данни или че Данните, или
сървъра няма да съдържат грешки и няма да
бъдат работата им няма да бъде прекъсната.

Отказ от гаранция: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОТАВЧИЦИ) ОТКАЗВАТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА КАЧЕСТВОТО,
РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЪРГОВСКИТЕ
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ. Някои щати, територии
и държави не допускат определени
изключения от гаранции, така че до тази
степен, горните изключения може да не са
приложими за Вас.

Отказ от отговорност: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ
ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЕСТЕСТВОТО
И ПРИЧИНАТА НА ИСКА, ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕТО ВОДЯТ ДО ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ
ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, КОИТО
ОПРОИЗТИЧАТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА; ИЛИ ЗА
ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ГОДИШНИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАНЕ,
ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ,
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ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ВИ ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ
ИНФОРМАЦИЯ, КАКЪВТО И ДА Е ДЕФЕКТ В
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ РАЗМИНАВАНЕТО НА
ТЕЗИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО В
ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР ИЛИ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ НА БАЗА ГАРАНЦИЯ,
ДОРИ АКО CLARION ИЛИ НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ СА БИЛИ ПОСЪВЕТВАНИ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Някои
щати, територии и държави не допускат
определен отказ на отговорност, така че до
тази степен, горното може да не е приложимо
за Вас.

Експортен контрол. CLARION няма да
експортира от никъде каквато и да е част от
Данните или каквито преки продукти, за това,
освен в съответствие с, и с всички
необходими лицензи и одобрения,
приложими експортни закони, правила и
регулации, включително, но не само
законите, правилата и регулациите наложени
от Управлението за контрол на международни
активи на САЩ. Департамент за Търговия и
Бюрото за промишленост и безопасност на
САЩ. Министерство на търговията. В случай,
че експортни закони, правила или регулации
забраняват спазването от NT с каквито и да е
нейни задължения тук или доставката, или
дистрибутирането на Данни, такова

нарушение трябва да бъде оправдано и не
представлява нарушение на това
Споразумение.

Пълно Споразумение. Тези срокове и условия
представляват пълното споразумение между
CLARION (и нейните лицензианти,
включително техните лицензианти и
доставчици) и Вас относно предметът,
посочен тук, и заменя в цялост каквито и да е
и всички писмени или устни споразумения,
налични преди това между нас по отношение
на предмета.

Приложимо право: Горните срокове и
условия следва да се регламентират от
законите на Щата Илинойс, без въвеждане в
действие при (i) конфликти със законови
изисквания, или (ii) Конвенцията на ООН за
Договори за Международни продажби на
стоки, което е изрично изключено. Вие се
съгласявате да представите на юрисдикцията
на Холандия каквито и да е и всички спорове,
искове и действия, произтичащи от или във
връзка с предоставените Ви Данни по силата
на настоящето.

Правна форма Крайни потребители. Данните
са придобити от или от името на
правителството на САЩ или на която и да е
правова единица, търсеща или прилагаща
права, подобни на тези традиционно
претендирани от правителството на САЩ,
данните са “търговски продукт”, както е

дефинирано от 48 C.F.R. (“FAR”) 2,101, е
лицензиран в съответствие с Условия за краен
потребител, съгласно които тези Данни са
предоставени, а всяко копие от Данните,
доставено или придобито по друг начин
трябва да бъде маркирано и снабдено, както
е подходящо със следната “Съобщение за
ползване” и трябва да бъде третирано в
съответствие с това съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): HERE

АДРЕС НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): c/o Nokia 425 West Randolph
Street, Чикаго, Илинойс 60606

Тези Данни са търговски продукт, както е
дефинирано във FAR 2,101 и са обект на
Условия за краен потребител, съгласно които
тези Данни са предоставени.

© 2015 HERE. – Всички права запазени.

Ако договарящ служител, федерална
правителствена агенция или каквито и да е
федерални чиновници откаже използването
на маркировката, предоставена тук,
договарящият служител, федералната
правителствена агенция или всеки
федерален служител трябва да съобщи на
HERE преди да търси допълнителни или
алтернативни права в Данните
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УСЛОВИЯ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ (за
Русия)
Данните (“Данни”) се предоставят единствено
за Ваша лична употреба, а не за препродажба.
Те са защитени с авторски права и са обект на
следните условия, с които се съгласявате от
една страна и CLARION CO., LTD. (“CLARION”) и
нейните лицензианти (включително техните
лицензианти и доставчици) от друга страна.

© 2015 HERE. Всички права запазени.

Срокове и условия
Само за персонална употреба. Вие се
съгласявате да използвате тези Данни, заедно
с автомобилни продукти Nissan единствено за
лични, некомерсиални цели, за които сте
лицензирани и не за сервизно бюро,
разпределение на време или други подобни
процеси. Следователно, но предвид
ограниченията, посочени в следващите
параграфи, Вие се съгласявате да не
репродуцирате по друг начин, копирате,
модифицирате, декомпилирате,
разглобявате или преконструирате каквато и
да е част от тези Данни и не можете да ги
прехвърляте или дистрибутирате под каквато
и да е форма, за каквато и да е цел, освен
целите, изрично посочени в императивните
закони. Комплекти, съдържащи повече от
един диск, могат да бъдат прeхвърляни или

продавани само като пакет, както го
предоставя CLARION, а не като отделни
компоненти.

Ограничения. Освен ако не сте специално
лицензирани от CLARION, и без
ограниченията на предходния параграф, Вие
не можете (a) да използвате тези Данни с
каквито и да е продукти, системи или
приложения, инсталирани или по друг начин
свързани към или в комуникация с
автомобили, поддържащи навигационна
система за автомобили позициониране
съобщаване, маршрутно насочване в реално
време, управление на автопаркове или
подобни приложения; или (b) с или в
комуникация с каквито и да е позициониращи
устройства или мобилни или свързани с
електронни или компютърни устройства,
включително без ограничение мобилни
телефони, платформи и ръчни компютри,
пейджъри и персонални дигитални асистенти
PDA.

Предупреждение. Базата данни може да
съдържа неточна или непълна информация,
което се дължи на изминаването на
определен период от време, на промени в
обстоятелствата или в източниците, които са
били използвани, както и в промяна в
методите за събиране на географски данни.

Без гаранция. Тези Данни се предоставят
“каквито са”, а Вие се съгласявате да ги
използвате на ваша отговорност. CLARION и
нейните лицензианти (и техните лицензианти
и доставчици) не гарантират, не представят
или гарантират по никакъв начин, изрично
или по подразбиране, произтичащо от закона
или по друг начин, включително, но не само,
съдържанието, качеството, точността,
пълнотата, ефективността, годността за
определени цели, пригодността, употребата
или резултатите, които трябва да бъдат
получени от тези Данни или че Данните, или
сървъра няма да съдържат грешки и няма да
бъдат работата им няма да бъде прекъсната.

Отказ от гаранция: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОТАВЧИЦИ) ОТКАЗВАТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА КАЧЕСТВОТО,
РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЪРГОВСКИТЕ
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ. Някои щати, територии
и държави не допускат определени
изключения от гаранции, така че до тази
степен, горните изключения може да не са
приложими за Вас.

Отказ от отговорност: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ
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ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЕСТЕСТВОТО
И ПРИЧИНАТА НА ИСКА, ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕТО ВОДЯТ ДО ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ
ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, КОИТО
ОПРОИЗТИЧАТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА; ИЛИ ЗА
ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ГОДИШНИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАНЕ,
ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ВИ ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ
ИНФОРМАЦИЯ, КАКЪВТО И ДА Е ДЕФЕКТ В
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ РАЗМИНАВАНЕТО НА
ТЕЗИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО В
ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР ИЛИ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ НА БАЗА ГАРАНЦИЯ,
ДОРИ АКО CLARION ИЛИ НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ СА БИЛИ ПОСЪВЕТВАНИ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Някои
щати, територии и държави не допускат
определен отказ на отговорност, така че до
тази степен, горното може да не е приложимо
за Вас.

Експортен контрол. CLARION няма да
експортира от никъде каквато и да е част от
Данните или каквито преки продукти, за това,
освен в съответствие с, и с всички
необходими лицензи и одобрения,
приложими експортни закони, правила и
регулации, включително, но не само
законите, правилата и регулациите наложени
от Управлението за контрол на международни

активи на САЩ. Департамент за Търговия и
Бюрото за промишленост и безопасност на
САЩ. Министерство на търговията. В случай,
че експортни закони, правила или регулации
забраняват спазването от NT с каквито и да е
нейни задължения тук или доставката, или
дистрибутирането на Данни, такова
нарушение трябва да бъде оправдано и не
представлява нарушение на това
Споразумение.

Пълно Споразумение. Тези срокове и условия
представляват пълното споразумение между
CLARION (и нейните лицензианти,
включително техните лицензианти и
доставчици) и Вас относно предметът,
посочен тук, и заменя в цялост каквито и да е
и всички писмени или устни споразумения,
налични преди това между нас по отношение
на предмета.

Приложимо право: Горните срокове и
условия следва да се регламентират от
законите на Щата Илинойс, без въвеждане в
действие при (i) конфликти със законови
изисквания, или (ii) Конвенцията на ООН за
Договори за Международни продажби на
стоки, което е изрично изключено. Вие се
съгласявате да представите на юрисдикцията
на Холандия каквито и да е и всички спорове,
искове и действия, произтичащи от или във
връзка с предоставените Ви Данни по силата
на настоящето.

Правна форма Крайни потребители. Данните
са придобити от или от името на
правителството на САЩ или на която и да е
правова единица, търсеща или прилагаща
права, подобни на тези традиционно
претендирани от правителството на САЩ,
данните са “търговски продукт”, както е
дефинирано от 48 C.F.R. (“FAR”) 2,101, е
лицензиран в съответствие с Условия за краен
потребител, съгласно които тези Данни са
предоставени, а всяко копие от Данните,
доставено или придобито по друг начин
трябва да бъде маркирано и снабдено, както
е подходящо със следната “Съобщение за
ползване” и трябва да бъде третирано в
съответствие с това съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): HERE

АДРЕС НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): c/o Nokia 425 West Randolph
Street, Чикаго, Илинойс 60606

Тези Данни са търговски продукт, както е
дефинирано във FAR 2,101 и са обект на
Условия за краен потребител, съгласно които
тези Данни са предоставени.

© 2015 HERE. – Всички права запазени.

10-18 Обща информация



Ако договарящ служител, федерална
правителствена агенция или каквито и да е
федерални чиновници откажат използването
на маркировката, предоставена тук,
договарящият служител, федералната
правителствена агенция или всеки
федерален служител трябва да уведоми HERE
преди да търси допълнителни или
алтернативни права в Данните.

ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ (за Хонг
Конг)
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНОТО
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БАЗАТА
ДАННИ НА NAVINFO.

БЕЛЕЖКА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТОВА Е ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ, А НЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА МЕЖДУ ВАС
И NAVINFO (NAVINFO CO., LTD, НАРИЧАНО ПО-
НАТАТЪК NAVINFO) ЗА ВАШЕТО КОПИЕ НА
НАВИГАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ НА NAVINFO,
ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНИЯТ КОМПЮТЪРЕН
СОФТУЕР, НОСИТЕЛИ И ОТПЕЧАТАНА
ОБЯСНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ПУБЛИКУВАНА ОТ NAVINFO (ЗАЕДНО „БАЗАТА
ДАННИ“). Като потребител, Вие приемате
всички условия и срокове, предвидени в
настоящото ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ (“СПОРАЗУМЕНИЕ”). В

СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА В
СПОРАЗУМЕНИЕТО, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА
ВЪРНЕТЕ НА ПРОДАВАЧА БАЗАТА ДАННИ,
ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ДОПЪЛВАЩИ Я ЕЛЕМЕНТИ
С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Базата данни, авторските права и сродните на
тях права, както и други права, обект на
интелектуална собственост принадлежат на
NAVINFO или носителите на нейния лиценз.
Според условията на настоящото
споразумение или на подобни споразумения,
чрез които Ви се предоставят артикулите на
NAVINFO, правото на собственост върху
носителите, съдържащи Базата данни се
запазват от NAVINFO и/или нейните търговски
представители до пълното изплащане на
дължимата сума към NAVINFO и/или нейните
търговски представители.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ

NAVINFO Ви предоставя неизключително
право на ползване (ограничен лиценз за
ползване) на Базата данни за лична употреба
или дейности, свързани с Вашия частен
бизнес. Този лиценз не включва правото за
предоставяне на под-лицензи.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Използването на Базата данни се ограничава
само в определената система, за която е
създадена. Извличането и страничната

употреба на основни части от съдържанието
на Базата данни е забранено. Вие нямате
право да разпространявате, копирате,
модифицирате, адаптирате, превеждате,
както и да подлагате Базата данни на обратно
конструиране, декомпилиране или
деасемблиране.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЦЕНЗА

Прехвърлянето на Базата данни на трети лица
е забранено, с изключение на случаите,
когато Базата данни се инсталира на
системата, за която е създадена или когато не
запазвате копие от Базата данни, както и при
условие, че получателят приема всички
условия на настоящото споразумение, като го
потвърди в писмена форма пред NAVINFO.
Комплекти, съдържащи повече от един диск,
могат да бъдат прехвърляни или продавани
само като пакет във вида, в който е
предоставен от NAVINFO, а не като отделни
компоненти.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ:

NAVINFO гарантира акуратното
функциониране на Базата данни за период от
12 месеца след придобиването
(инсталирането) на Вашето копие, в
съответствие с Критериите за акуратност и
завършеност на NAVINFO, които са били в сила
към датата на придобиване на Базата данни.
При поискване, критериите за акуратност и
завършеност могат да Ви бъдат предоставени
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от NAVINFO. Ако Базата данни не функционира
в съответствие с гореспоменатите критерии,
NAVINFO ще поправи или замени закупения
от Вас продукт. Ако въпреки това Базата
данни не функционира съгласно
определените тук критерии, Вие можете да
получите обезщетение в размер на
заплатената от Вас сума при закупуването или
да се откажете от настоящото споразумение.
Това е единственото задължение на NAVINFO
към Вас и единственото условие, при което
можете да получите обезщетение. Както
изрично се указва в този раздел, NAVINFO не
гарантира, нито поема каквото и да е
представителство по отношение на
използването на резултатите от употребата на
Базата данни, по отношение на нейната
коректност, точност, надеждност или други.
Правата на потребителите, които са
предвидени от приложимото право във
връзка с гаранциите срещу скрити дефекти,
не могат да бъдат ограничавани или отменяни
от действието на гореспоменатата
Ограничена Гаранция на NAVINFO. Никаква
вербална или писмена информация,
предоставена от NAVINFO, Вашия
дистрибутор или трето лице не може да
гарантира или разширява обсега на
ограничената гаранция, описана тук. Правата
на потребителите, които са предвидени от
приложимото право във връзка с гаранциите
срещу скрити дефекти, не могат да бъдат

ограничавани или отменяни от действието на
гореспоменатата Ограничена Гаранция на
Хитачи.

В случай че сте придобили Базата данни от
трето лице, а не директно от NAVINFO, Вие
бихте могли в съответствие с приложимото
право да упражните Вашите
законоустановени права не само срещу
NAVINFO, но и срещу третото лице, от което
сте придобили Базата данни.
Гореспоменатата гаранция, предоставена от
NAVINFO, не засяга подобни юридически
права и Вие можете да предявите
юридическите си права в допълнение към
гаранционните права, уточнени с настоящия
документ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

В цената на Базата данни не е включено
възнаграждение за поемане на риска от
причинно-обусловени, непреки или
неограничени прреки вреди, които биха
могли да възникнат при употребата на Базата
данни. Съобразно с това, NAVINFO не поема
отговорност за никакви, претърпени от
потребителя или от трето лице, причинно-
обусловени или непреки вреди, в това число
неограничена загуба на приходи,
информация, данни или други, Ваши или на
трето лице, възникнали при употребата на
Базата данни. Ограниченията се прилагат
дори и в случаите, когато по силата на

споразумение, предявен иск, или гаранция,
NAVINFO са знаели или е трябвало да знаят за
възможността за вреди. Независимо от
ситуацията, отговорността, която NAVINFO
поема при пряка вреда, се ограничава до
възстановяване на сумата, заплатена за
базата данни.

ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ОТГОВОРНОСТТА, ИЗЛОЖЕНИ В
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ ЗАСЯГАТ
ВАШИТЕ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ПРАВА
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА
ЗАКУПУВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ВНИМАНИЕ:

Базата данни би могла да съдържа неточна
или непълна информация, което се дължи на
изминаването на определен период от време,
на промени в обстоятелствата или в
източниците, които са били използвани,
както и в промяна в методите за събиране на
географски данни. Всяко от горепосочените
обстоятелства би могло да доведе до неточни
резултати. Базата данни не съдържа и не дава
информация относно мерките за квартална
безопасност; законови забрани и
изисквания; спешна/неотложна помощ;
ремонти; затваряне на пътища и улици;
ограничения в скоростта или в превозните
средства; неравности в пътя; ограничения
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във височината или теглото и др; състоянието
на пътя или на трафика; специални събития,
пътни задръствания или време за пътуване.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

Настоящото споразумение следва да се
регламентира от законите на Китайската
народна република, без въвеждане в
действие при (i) конфликти със законови
изисквания, или (ii) Конвенцията на ООН за
Договори за Международни продажби на
стоки, което е изрично изключено. Вие се
съгласявате да представите на юрисдикцията
на Китай каквито и да е и всички спорове,
искове и действия, произтичащи от или във
връзка с предоставените Ви Данни по силата
на настоящото споразумение.
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ТЕЧНО КРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Екранът е прекалено тъмен. Температурата в кабината е прекалено ниска. Изчакайте докато температурата в кабината

стане умерена.
Яркостта на екрана е настроена на максимално
затъмнена.

Регулирайте настройката за яркост на екрана.
“Екранни настройки” (страница 8-8)

Екранът е прекалено ярък. Яркостта на екрана е настроена на максимална
яркост.

Регулирайте настройката за яркост на екрана.
“Екранни настройки” (страница 8-8)

На екранът се появява малка черна точка или
малка ярка точка.

Това явление е типично за течнокристалните
дисплеи.

Това не е повреда.

На екранът се появяват точки или ленти. Електромагнитни вълни, генерирани от неонови
билбордове, електрически кабели под високо
напрежение, любителски или други радио
устройства, оборудвани на други автомобили
могат да повлияят негативно екрана.

Това не е повреда.

Изображение се задържа на екрана. Това явление е типично за течнокристалните
дисплеи.

Това не е повреда.

Движението на изображението на екрана е
бавно.

Температурата на кабината е под 0°C (32°F). Изчакайте температурата на кабината да се
повиши над 0°C (32°F).

Когато гледате в екрана под ъгъл, екранът
изсветлява или потъмнява.

Това явление е типично за течнокристалните
дисплеи.

Регулирайте настройката за яркост на екрана.
“Екранни настройки” (страница 8-8)

Екранът става син или на дисплея се показва
съобщение за грешка.

SD картата не е вкарана правилно в слота. Ако SD картата, съдържаща картни данни бъде
внезапно отстранена, преместете
превключвателя за запалване в положение OFF,
след като поставете SD картата с картни данни
обратно в слота.

Неизправност на системата. Свържете с INFINITI център или квалифициран
сервиз за проверка.

СИСТЕМЕН МОДУЛ
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ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Няма изображение Яркостта е намалена докрай. Регулирайте яркостта на дисплея.

“Екранни настройки” (страница 8-8)

Дисплеят е изключен.
Натиснете и задръжте <CAMERAm /m >

(КАМЕРА) или <m >, за да включите дисплея.
Не са налични гласови напътствия.
Силата на звука е прекалено голяма или малка.

Силата на звука не е коректно настроена или
звуците са изключени.

Регулирайте силата на гласовото насочване.

Гласовите напътствия не се предлагат за
определени улици (пътища, показвани в сиво).

Това не е повреда.

Картата не се появява на екрана. Излиза друг екран, а не екран с карта. Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС).
Екранът е затъмнен. Движението е бавно. Температурата в автомобила е ниска. Изчакайте, докато интериорът на в автомобила

се затопли.
Някои пиксели на дисплея са по-тъмни или
по-ярки от останалите.

Това особеност, присъща на течнокристалните
дисплеи.

Това не е повреда.

Някои елементи от менюто не могат да се
изберат.

Някои елементи не са налични по време на
шофиране.

Паркирайте автомобила на безопасно място и
после задействайте навигационната система.

Свързаните с навигационната система функции
не могат да бъдат задействани.

SD картата не е вкарана в слота. Вкарайте подходящата SD карта.

НАВИГАЦИЯ
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НАВИГАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Имена на пътища и местоположения в
Хоризонтална проекция и Birdview™ не
съвпадат.

Количеството изведена на дисплея информация е
намалена, така че екранът да може да бъде разчитан.
Възможно е имената на улиците или местоположенията да
са изведени няколко пъти, а имената върху екрана да се
различават поради процедурата на обработка.

Това не е повреда.

Иконата на автомобила не е изобразена
на правилното местоположение.

Автомобилът е транспортиран (например на ферибот или
автовоз) при изключен превключвател за запалване.

Шофирайте за кратко по път, където могат да
бъдат приемани GPS или GLONASS (за Русия)
сигнали.

Положението и посоката на иконата на автомобила може
да не са коректни; това зависи от околната среда и нивата
на точност на позиционирането на навигационната
система.

Това не е повреда. Шофирайте автомобила
известно време, докато позицията и посоката
на иконата на автомобила се коригират
автоматично.

“Текущо местоположение на
автомобила” (страница 10-2)

Когато автомобилът се движи по нов път,
иконата на автомобила е разположена
на съседен път.

Тъй като новите пътища на са съхранени в картовите
данни, системата автоматично поставя иконата на
автомобила до най-близкия наличен път.

Актуализирайте навигационната система с
нови картни данни.

Екранът не се превключва към нощен
екран, дори след включване на
фаровете.

Дневния екран е бил настроен за последен път при
включени фарове.

Настройте екрана на нощен режим

посредством бутон <CAMERAm /m >

(КАМЕРА) или <m > при включени фарове.
“Екранни настройки” (страница 8-8)

Картата не се превърта, дори при
движение на автомобила.

Не е изведен екрана на картата на текущото
местоположение.

Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС).

Иконата на автомобила не е изведена на
дисплея.

Не е изведен екрана на картата на текущото
местоположение.

Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС).
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Местоположението на иконата на
автомобила не съответства на
действителното положение.

Сензорът за скорост може да не изчисли правилното
местоположение на автомобила, когато се използват
вериги за гуми или гумите са сменени.

Управлявайте автомобила (с приблизителна
скорост 30 км/ч или 19 мили/ч за около 30
минути) без вериги за гуми за автоматична
корекция на позицията на автомобилната
икона.
Ако това не коригира позицията на иконата
на автомобила, трябва да се свържете с
Вашия INFINITI център или квалифициран
сервиз.

Картните данни не са актуални. Актуализирайте навигационната система с
нови картни данни.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАРШРУТ И ВИЗУАЛНО НАСОЧВАНЕ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Маршрутните точки не са
включени в автоматичното
преизчисление на маршрута.

Маршрутните точки, които вече сте подминати не са
включени в автоматичното преизчисление на маршрута.

За да върнете маршрутна точка, редактирайте
маршрута.

Информацията за маршрута не е
визуализирана.

Изчислението за маршрута още не е извършено. Задаване на дестинация и извършване на
изчисление на маршрут.

Автомобилът не е на предложения маршрут. Шофиране по предложен маршрут.
Маршрутното насочване е изключено. Включете напътствията за маршрута.
За определени типове пътища не се предлага информация за
маршрута (пътища, показани в тъмно сиво).

Това не е повреда.

Автоматичното преизчисление на
маршрута (или изчислението за
заобикаляне) предлага същия
маршрут като предишния.

Изчислението на маршрут е приоритетен пред, имайки
предвид, че същия маршрут е изчислен.

Това не е повреда.

Не може да бъде добавена
маршрутна точка.

Вече са зададени пет маршрутни точки на маршрута,
включително тези, които вече са преминати от автомобила.

Максималният брой маршрутни точки, които
могат да бъдат зададени за един маршрут е пет.
За да зададете шест или повече маршрутни
точки, изпълнете изчисление на маршрута
няколко пъти, в зависимост от това дали е
необходимо.

За изчисление на маршрут, след като са били избрани
маршрутни точки от екран Редактиране на маршрут, трябва
да бъде избрано [Start] (Старт).

Докоснете [Start] (Старт), след като изберете
маршрутни точки.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Изчисленият маршрут не е
показан.

Пътищата близо до дестинацията не могат да бъдат
изчислени.

Занулете дестинацията до главен или обичаен
пъти преизчислете маршрута.

Стартовата точка и дестинацията са прекалено близо. Задайте по-далечна дестинация.
Стартовата точка и дестинацията са прекалено далеч една от
друга.

Разделете маршрута си, като изберете една или
две междинни дестинации и извършете
изчислението на маршрута няколко пъти.

Близо до настоящото местоположение на автомобила или
дестинацията има пътища с ограничение във времето за
преминаване (дни от седмицата, часове).

Изключете настройката [Use Time Restricted
Roads] (Използвай пътища с времеви
ограничения).

“Настройки на маршрут” (страница 5-14)

Част от маршрута не е показана. Предложеният маршрут включва тесни улици (пътища,
показани в сиво).

Това не е повреда.

Частта от маршрута, който
автомобила вече е преминал са
изтрити.

Маршрутът е организиран на секции между маршрутните
точки. Ако автомобилът пропусне първата маршрутна точка,
изборът между стартова точка и маршрутна точка се изтрива
(той може да не бъде изтрит в зависимост от участъка).

Това не е повреда.

Предложен е обиколен маршрут. Ако има ограничения (като еднопосочни улици) на пътищата
близо до стартовата точка или дестинацията, системата може
да предложи обиколен маршрут.

Регулирайте местоположението на стартовата
точка или дестинацията.

Системата може да предложи обиколен маршрут, защото
изчислението не взима предвид някои местности, като тесни
улици (зелени пътища).

Занулете дестинацията до главен или обичаен
пъти преизчислете маршрута.

Граничната информация не
отговаря на актуалната.

Картните данни не са актуални. Актуализирайте навигационната система с нови
картни данни.

Предложеният маршрут не е точно
свързан със стартовата точка,
маршрутните точки или
дестинацията.

Няма данни за изчисление на маршрут по-близо до тези
местоположения.

Задайте стартова точка, маршрутна точка на
главен път и извършете изчисление на
маршрута.
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ГЛАСОВИ НАПЪТСТВИЯ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Гласовите напътствия не са налични. Гласовите напътствия са налични само при някои пресечки,

маркирани с m . В някои случаи, гласовите напътствия не са
налични, дори когато автомобилът трябва да направи завой.

Това не е повреда.

Автомобилът се е отклонил от предложения маршрут. Върнете се към предложения маршрут
или го преизчислете.

Гласовите напътствия са изключени. Включете гласовите напътствия.
Маршрутното насочване е изключено. Включете напътствията за маршрута.

Съдържанието на напътствията не
отговаря на реалните пътни условия.

Съдържанието на гласовите напътствия може да се променя в
зависимост от типа пресечки, на които сте завили.

Спазвайте пътните правила и закона за
движение по пътищата.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА (за Европа)

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Информацията за трафика не се
показва.

Настройката за трафик информация е изключена. Включете настройката за трафик информация.
Автомобилът е в участък, където не е налична
трафик информация.

Превъртете до зона, където се предлага информация
за трафика.

Мащабът на картата е зададен на ниво, където
иконите не мога да бъдат показани.

Проверете дали мащабът на картата не е зададен на
ниво, при което иконите не могат да бъдат
показвани.

“Трафик информация на картата (където е
поставено)” (страница 3-13)

Настройката за автоматично търсене
на обиколен маршрут е включена, но
предложения обиколен маршрут не
избягва проблемните области.

Не е открит по-бърз маршрут на база пътната мрежа
и наличната трафик информация.

Автоматичното търсене на обиколен маршрут не е
предназначено за избягване на задръствания. То
търси за най-бърз маршрут, вземайки под внимание
условия като задръствания. Следвайте предложения
маршрут.

“Преглед на наличната информация за
трафика” (страница 6-2)

Маршрутът не избягва части от пътя,
които са затворени поради пътно
строителни работи.

Навигационната система не избягва пътища, които
са в ремонт, ако денят и времето на реалните пътно
ремонтни работи се различава от декларираните.

Съблюдавайте реалното състояние на пътя и
следвайте инструкциите на пътя за заобиколен
маршрут, когато е необходимо. Ако пътят е затворен,
използвайте функцията за заобиколен маршрут и
задайте дистанция за заобикаляне, за да избегнете
частта от пътя, която е затворена.

Наръчник за отстраняване на неизправности 11-9



Симптоми Възможна причина Възможно решение
Системата не работи или не интерпретира
коректно командата.

В автомобила е много шумно. Затворете прозорците или се уверете, че
другите присъстващи са тихи.

Скоростта на вентилатора на климатика е
прекалена бърза.

Намалете скоростта на вентилатора на
климатика.

Шумът, генериран от шофирането на
автомобила е прекалено силен.

Намалете скоростта на автомобила и кажете
командата.

Гласовата команда е произнесена силно. Кажете командата по тихо.
Командата е произнесена прекалено бързо. Произнесете командата, след като потвърдите

следното: Гласовата команда е анонсирана,
прозвучава звуков сигнал и икона на екрана се
променя от бяла на оранжева.

Командата е произнесена прекалено бавно. Говорете с естествения си глас, без паузи между
думите.

Системата подканя повторение на команда. Произношението е неясно. Говорете ясно.
Командата е произнесена прекалено късно след
звуковия сигнал.

Произнесете командата пет секунди, след като
потвърдите следното: Гласовата команда е
анонсирана, прозвучава звуков сигнал и икона
на екрана се променя от бяла на оранжева.

Произнесена е неправилна команда. Кажете командата или номерът, който е показан
в бяло на екрана.
Кажете командата, която е показана в
командният списък.

Системата не разпознава коректно казаният
номер.

Много номера са казани едновременно. Поставете пауза между подходящите цифри за
правилното разпознаване от системата. Когато
казвате телефонен номер, поставете пауза
между кода за областта и кодовете за набиране,
и т.н.

ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Гласовото разпознаване на работи, а след

натискане на <m > прозвучава двукратен
звуков сигнал.

<m > е натиснат преди системата да е била
готова за приемане на гласови команди.

След включване на Infiniti InTouch, изчакайте
системата за гласови команди да бъде готова,
преди да давате гласови команди.
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