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Előszó

Köszönjük, hogy INFINITI gépkocsit vásárolt.

Ebben a felhasználói útmutatóban a gépjármű-
ben található Infiniti InTouch rendszerről és a
hozzá kapcsolódó rendszerekről talál bővebb
információt.

Figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy
biztonságosan működtethesse az Infiniti In-
Touch rendszert.

• A specifikáció változása és az opcionális felsze-
reltség miatt előfordulhat, hogy a jelen útmutató
bizonyos fejezetei nem vonatkoznak az Ön jármű-
vére.

• Azútmutatóban lévőösszesműszaki leírás, illuszt-
ráció a nyomdakész állapot dátumát tükrözik. Az
INFINITI fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés
nélkül bármikor megváltoztassa a műszaki leírást
vagy kivitelezést.

• Amikor a gépjárművet értékesíti, kérjük, ne távo-
lítsaelakézikönyveta járműből. Az Infiniti InTouch
rendszer következő felhasználójának szüksége le-
het a kézikönyvre.
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Ebben a kézikönyvben speciális szavakat, szim-
bólumokat, ikonokat és az egyes funkciók sze-
rint elrendezett illusztrációkat talál.

Kérjük, hogy tekintse át a következő elemeket
és ismerkedjen velük.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

VIGYÁZAT:

Ennek a célja, hogy jelezze azt a veszélyt, amely sú-
lyos sérüléseket, akár halált is okozhat. A kockázat
csökkentése és elkerülése érdekében pontosan kö-
vesse a leírt műveletet.

FIGYELMEZTETÉS:

Ez olyan veszély jelenlétét jelöli, amely enyhe vagy
közepes fokú személyi sérülést, vagy a jármű meg-
rongálódását okozhatja. A kockázat csökkentése és
elkerülése érdekében figyelmesen kövesse a leírt mű-
veletet.

MEGJEGYZÉS:

Olyan elemeket jelöl, amelyek segítenek megérteni
és maximalizálni a gépjármű teljesítményét. Ezek fi-
gyelmen kívül hagyása hibás működéshez vagy gyen-
ge teljesítményhez vezethet.

SZIMBÓLUMOK

INFORMÁCIÓ:

Ez jelzi azokat az információkat, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy a gépjárművet és/vagy an-
nak kiegészítőit hatékonyan használni tudja.

m
Hivatkozások:

Ez egy olyan fejezetcímet és oldalt jelöl, ame-
lyet érdemes lehet elolvasni.

< >:

Vezérlőgombot vagy kapcsolót jelöl.

[ ]:

Ez jelzi a képernyőn megjelenített funkciót/ele-
met.

m
Hangparancs:

Ez egy hangparancs-műveletet jelöl.

KIJELZŐ ILLUSZTRÁCIÓ

• A kézikönyvben található illusztrációk számos mo-
dellre vonatkoznak, ezért előfordulhat, hogy a ki-
alakításuk és specifikációjuk nem azonos az Ön
gépjárművében található rendszerrel.

• Előfordulhat, hogy az ikonok és menü elemek,
amelyek a képernyőn megjelennek, rövidítésre
vagy elhagyásra kerülnek a képernyő illusztráció-

król, ha ez megtehető. A kihagyott ikonok és me-
nüelemek az ábrán látható módon pontozott vo-
nallal jelennek meg.

5GH0158X

JNA0021X

HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉZIKÖNYVET
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A navigációs rendszert elsődlegesen úgy tervez-
ték, hogy segítse Önt eljutni a kívánt célállomás-
hoz. Azonban Önnek, mint vezetőnek, biztonsá-
gosan és megfelelően kell használnia a rend-
szert. Előfordulhat, hogy az útviszonyokat, a
közlekedési táblákat és az elérhető szolgáltatá-
sokat illető információk nem a legfrissebbek. A
rendszer nem megfelelő a biztonságos és tör-
vényes vezetéshez.

Mielőtt használná a rendszert, olvassa el a kö-
vetkező biztonsági információkat. Minden eset-
ben úgy használja a rendszert, ahogy az a hasz-
nálati útmutatóban le van írva.

VIGYÁZAT:

• Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra. A bale-
setek elkerülése érdekében mindig győződjön
meg róla, hogy az adott vezetési manőver szabá-
lyos és biztonságos.

• Az Infiniti InTouch működtetéséhez vagy az
INFINITI vezérlő használatához először állítsa le a
gépjárművet egy biztonságos helyen és húzza be
a rögzítőféket. A rendszer vezetés közbeni hasz-
nálata elterelheti a vezető figyelmét és súlyos ba-
lesetet eredményezhet.

• A gépjármű vezetésére minden esetben fordítson
teljes figyelmet. Ha a rendszer nem reagál azon-
nal, legyen türelmes és figyeljen az útra. A figyel-
metlen vezetés súlyos sérüléssel vagy halállal
végződő balesetet eredményezhet.

• Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert. Ellen-
kező esetben baleset, tűz vagy áramütés léphet
fel.

• Ha a rendszer hardverében idegen testet fedez fe-
l, folyadék kerül a rendszerre vagy füst száll fel
belőle, ne használja tovább a rendszert, és azon-
nal vegye fel a kapcsolatot az INFINITI központtal
vagy szakszervizzel. Az ilyen állapotok figyelmen
kívül hagyása balesethez, tűzesethez vagy ára-
mütéshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS:

• Egyes helyeken jogi korlátai vannak a videóképer-
nyők vezetés közbeni használatának. Csak ott
használja a rendszert, ahol az megengedett.

• Extrém hőmérsékletek (−20°C (−4°F) alatt és 70°C
(158°F) felett) befolyásolhatják a rendszer műkö-
dését.

• A kijelző eltörhet ha kemény vagy hegyes eszköz-
zel megüti. Ha az üveg képernyő eltörik, ne érintse
meg. Ha mégis így tesz, megsérülhet.

MEGJEGYZÉS:

Álló motor mellett ne hagyja bekapcsolva a rendszert.
Ellenkező esetben a gépjármű akkumulátora lemerül-
het. A rendszer használata közben mindig járassa a
motort.

Ez az Infiniti InTouch rendszer 1. osztályú lézer
termék kategóriába került besorolásra.

VIGYÁZAT:

• Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert. Az
Infiniti InTouch eszközben nincsenek felhasználó
által javítható alkatrészek.

• Ha a kézikönyvben meghatározottól eltérő kar-
bantartási feladatok, beállítások és műveletek el-
végzésre kerülnek, a lézersugárzás következté-
ben sérülések következhetnek be.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK LÉZERTERMÉK
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Ha az Infiniti InTouch rendszerrel kapcsolatban
segítségre vagy információra lenne szüksége,
illetve ha a frissített térképadatokat szeretné
megrendelni, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

VEVŐSZOLGÁLAT
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Az egyes modelleknél és specifikációknál a gra-
fikai elemek és a gombok elrendezése eltérő
lehet.

KÉPERNYŐ KEZELÉSE
A kijelző egy folyadékkristályos kijelző, amelyet
megfelelő gondossággal kell kezelni.

VIGYÁZAT:

Soha ne szedje szét a kijelzőt. Egyes alkatrészeknagy-
feszültség alatt lehetnek. Ezen részek megérintése
súlyos személyi sérülést eredményezhet.

A folyadékkristályos kijelző
tulajdonságai

• Ha a gépjármű belsejében a hőmérséklet nagyon
alacsony, a kijelző viszonylag sötét marad vagy a
képek mozgása kissé lassú lesz. Ez normális jelen-
ség. A kijelző megfelelően fog működni, ha a hő-
mérséklet a gépjármű belsejében felemelkedik.

• A kijelző néhány pixele sötétebb vagy világosabb,
mint a többi. Ez a folyadékkristályos kijelzők tulaj-
donsága, nem jelent hibás működést.

• Az előző képernyő árnya ott maradhat a képer-
nyőn. Ez a képernyő égés hozzátartozik a ilyen
kijelzőkhöz és nem jelenti azok hibás működését.

Kijelző karbantartása

FIGYELMEZTETÉS:

• A kijelző megtisztításához álljon meg a gépjármű-
vel egy biztonságos helyen.

• Tisztítsa meg a képernyőt úgy, hogy a gyújtáskap-
csoló OFF állásban van. Ha a kijelzőt úgy tisztítja
meg, hogy a gyújtáskapcsoló ON állásban van,
nem kívánt műveleteket hajthat végre.

• Amikor a kijelzőt tisztítja soha ne használjon dur-
va ruhát, alkoholt, benzint, hígítót, bármilyen ol-
dószert vagy vegyszerrel átitatott papírtörlőt. Ha
mégis így tesz, karcolások, sérülések keletkez-
hetnek a panelen.

• Ne öntsön semmilyen folyadékot, pl. vizet vagy
autóillatosítót a kijelzőre. Ha a rendszer folyadék-
kal érintkezik, hibás működés léphet fel.

INFINITI VEZÉRLŐ

j1 <MAP/VOICE>
Nyomja meg a gombot a gépjármű aktuális
helyének megjelenítéséhez.
Nyomja meg újra, hogy megjeleníthesse a
megjelenítési nézetet.

JNB0437X

Példa

VEZÉRLŐGOMBOK ÉS FUNKCIÓK
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“Megjelenítési nézet mejelenítése”
(oldal: 2-8)

Nyomja meg és tartsa nyomva a beállított
útvonal hangos navigálásának
meghallgatásához.

j2 <MENU>
Nyomja meg a gombot a menü
megjelenítéséhez. Erről a képernyőről a
következők érhetők el: célállomás
beállítása, útvonal kiválasztása,
alkalmazások aktiválása és letöltése,
telefon csatlakoztatása, információs
képernyő megjelenítése vagy egyéb
beállítások.
A modelltől és a specifikációtól függően a
képernyőn megjelenő ikonok és menük
eltérők lehetnek.

j3 <m /OK>/Középső tárcsa/Csúsztatható
kapcsoló
Csúsztassa el vagy forgassa el, hogy
kiválaszthasson egy elemet, a következő/
előző oldalra görgethesse vagy
beállításokat végezhessen el (hangerő,
fényerő, stb.).
Ha a térkép látható a kijelzőn, a tárcsa
elforgatásával beállíthatja a térkép
felbontását.
A kapcsoló elcsúsztatásával a térkép nyolc
irányba mozgatható.

Nyomja meg a kapcsolót, hogy
beléphessen a kiválasztott elembe.
Ha ezt a gombot akkor nyomja meg, amikor
a térkép látható, egy menüsor jelenik meg
a kijelzőn.

“Parancsikon menü” (oldal: 2-7)

j4 <m >
Nyomja meg, hogy visszaléphessen az
előző lépernyőre.

j5 <CAMERAm /m > (Around View
Monitor rendszerrel szerelt modellek)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
kapcsolót, hogy a nappali és éjszakai
üzemmódot megjeleníthesse és
beállíthassa a kijelző fényerejét.
Nyomja meg az Around View Monitor
képernyő megjelenítéséhez.
Az Around View Monitor képernyővel
kapcsolatban lapozza fel a használati
útmutatót.
<m > (Around View Monitor rendszerrel
nem rendelkező modellek)
Nyomja meg a fényerő beállításához.
Nyomja meg és tartsa nyomva a kijelző
be-/kikapcsolásához.

Az illusztráción a balkormányos modellek kap-
csoló- elrendezése látható. Jobbkormányos mo-
dellek esetében a gombok elrendezése a fordí-
tottja lesz.

MENU gomb működtetése

Nyomja meg a <MENU> gombot, hogy a menü
képernyőt megjeleníthesse.

• [Navigáció]

Érintse meg a Célpont menü és az Útvonal
menü megjelenítéséhez.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

“Útvonal menü” (oldal: 5-6)

• [Telefon]

Érintse meg a Telefon képernyő megjeleníté-
séhez.

Lapozza fel a gépkocsi Használati útmutató-
ját.

JNB0445X
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• [Apps]

Érintse meg az Alkalmazások képernyő meg-
jelenítéséhez.

Lapozza fel a gépkocsi Használati útmutató-
ját.

• [Információ]

Érintse meg az Információ menü képernyő-
jének megjelenítéséhez.

“Információs menü” (oldal: 8-2)

• [Beállítás]

Érintse meg a Beállítások menü képernyő-
jének megjelenítéséhez.

“Beállítások menü” (oldal: 8-3)

KORMÁNYKERÉK KAPCSOLÓI

j1 <m > (BESZÉD):

Nyomja meg ezt a gombot, hogy a
hangfelismerő üzemmódot
bekapcsolhassa.

“A hangparancsok kiadása”
(oldal: 9-2)

j2 <->/<+> (Hangerőszabályzó):

Nyomja meg a hangerő szabályozásához.

A rendszer akkor indul el, ha a gyújtáskapcsolót
“ACC” vagy “ON” állásba állítja.

MEGJEGYZÉS:

Álló motor mellett ne hagyja bekapcsolva az Infiniti
InTouch rendszert. Ellenkező esetben a gépjármű ak-
kumulátora lemerülhet (12 voltos akkumulátor). Az
Infiniti InTouch rendszer használata közben mindig
járassa a motort.

TÉRKÉPADATOK HITELESÍTÉSE
A térképadatok hitelesítése szükséges a navigá-
ciós rendszer első használata előtt.

1. A rendszer bekapcsol, amikor a gyújtáskap-
csoló gombot először “ACC” vagy “ON” állás-
ba állítja. A térképadatok hitelesítő képer-
nyője megjelenik.

2. Adja meg a 16 alfanumerikus karaktert négy
részletben, mind a négy rész négy karaktert
tartalmaz. A négy rész külön- külön jelenik
meg.

JNB0438X

RENDSZER INDÍTÁSA
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Ez a rendszer főleg az érintőképernyővel működ-
tethető.

• Érintés

Válassza ki és hajtsa végre a műveletet a
képernyőn.

• Söprés

A menü képernyők a következő oldalra ugra-
nak.

• Húzás

Húzza a menü képernyőn a görgetősávot fel
és le.

A térkép képernyőn számos egyéb művelet elér-
hető. A térkép képernyő működésénekrészletei-
vel kapcsolatban lásd a térkép működésének
leírását.

“Érintőképernyőn keresztül történő
működtetés” (oldal: 3-5)

MENÜ KÉPERNYŐ MŰKÖDTETÉSE

j1 Érintse meg a [<] gombot, hogy az előző
képernyőre lapozhasson.

j2 Érintse meg a kívánt ikont, hogy a funkciót
végrehajthassa és a következő képernyőt
megjeleníthesse.

j3 Az aktuálisan megjelenített oldal pozícióját
jelöli az összes elérhető oldal
függvényében.

j4 Érintse meg a [>] gombot, hogy a következő
képernyőre lapozhasson.

JNB0446X

JNB0447X

5GH0227X

JNB0439X

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰVELETEI
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Seprő mozdulattal gyorsan válthat az oldalak
között.

LISTÁK VAGY ÜZENETEK GÖRGETÉSE

j1 Húzza a görgetősávot felfelé vagy lefelé,
hogy az üzenetet vagy a listát fel vagy le
görgethesse.

j2 Érintse meg az előnyben részesített
elemet.

j3 Ha egy elem neve nem teljesen jelenik meg
a kijelzőn (a hossza miatt), érintse meg a
[>] opciót, hogy a név rejtett részét is
megjeleníthesse.

j4 Érintse meg a [m ] vagy a [m ] gombot,
hogy az üzeneteket vagy a lista elemeket
átlapozhassa.

Értintse meg a [m ] vagy a [m ] gombot,
hogy a következő oldalra ugorhasson.

ELEM KIVÁLASZTÁSA

Ha egy elemet megérint, a parancs végrehajtás-
ra kerül és a következő képernyő jelenik meg.

Érintse meg a [m ] opciót, hogy visszatérhes-
sen az előző képernyőre.

BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
Hangerő, fényerő, stb. beállítható.

Érintse meg a beállító gombokat, mint például a
[+]/[-], [B]/[J], stb. opciókat, hogy az egyes ele-
meket beállíthassa. Minden egyes alkalommal,
amikor a gombot megérinti, a visszajelző a sáv
mentén mozog.

JNB0451X

JNB0456XZ

5GH0229X
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Ha megnyomja a <STATUS> gombot az audioegy-
ségen, megjelenik a navigációs rendszer aktuá-
lis státusza.

INFORMÁCIÓ:

Az, hogy milyen státusz képernyők jelennek
meg, különböző tényezőktől függ, például a je-
lenleg aktív üzemmódtól, hogy meg van-e adva
úti cél vagy nincs, stb.

Ha a célállomáshoz vezető útvonal be van állítva
illetve az audió rendszer be van kapcsolva, a
fentihez hasonló képernyő jelenik meg.

A [<]/[>] opciók megérintésével átválthat a lég-
kondicionáló állapot képernyője és a navigációs
útvonal információs képernyője között.

Ha nincs beállított útvonal, az iránytű és a jelen-
legi pozíció jelenik meg a képernyő alsó részén.

Nyomja meg a <m /OK> gombot vagy érintse
meg a [m ] opciót miközben az aktuális helyzet
térkép képernyője látható, így megjelenítheti a
parancsikon menü képernyőt.

Egyéni elképzeléseknek megfelelően az elemek
átrendezhetők a parancsikon menüben.

Elérhető elemek:

• [Audioforrás]

• [Audiolista]

• [Legutóbbi hívások]

• [Telefonkönyv]

• [Útvonal törlése]

• [Közeli helyek]

• [Hely tárolása]

• [Hozzáadás/Szerkesztés kiválasztása]

PARANCSIKONOK MENÜ
SZERKESZTÉSE
A parancsikonok menüjének szerkesztése a kö-
vetkező lépésekkel végezhető el.

1. Válassza ki a [Hozzáadás/Szerkesztés kivá-
lasztása] elemet, hogy egy új elemet regiszt-
rálhasson a menübe vagy egy meglévő ele-
met megváltoztathasson.

2. Válassza ki az előnyben részesített beállí-
tást.

• [Sorrend megváltoztatása]

Megváltoztathatja a parancsikon menü-
ben megjelenített elemek sorrendjét.
Érintse meg és tartsa lenyomva a [m ]
gombot, amely az áthelyezni kívánt elem
mellett jelenik meg. Húzza a listában arra
a helyre az ikont, ahova szeretné áthe-
lyezni.

• [Gyorsgombok szerkesztése]

Kiválaszthatja azokat az elemeket, ame-
lyeket szeretne megjeleníteni a parancsi-
kon menüben.

JNB0443X

JNB0442X

NAVIGÁCIÓS RENDSZER STÁTUSZ KÉPERNYŐJE PARANCSIKON MENÜ
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A térkép görgetése közben nyomja meg a
<m /OK> gombot vagy érintse meg a [m ] op-
ciót, hogy megjeleníthesse a térkép menüt.

• [Új célpont]

• [Aktuális hely megjelenítése]

• [Hely tárolása]

• [Közeli helyek]

• [Tárolt helyek törlése]

INFORMÁCIÓ:

[Tárolt helyek törlése] csak akkor érhető el, ha a
kurzorral a tárolt hely felett áll.

A megjelenítési nézet kiválasztásával számos
információs képernyő jeleníthető meg.

Ha a képernyőn megjelenik a térkép, nyomja
meg a <MAP/VOICE> gombot a megjelenítési né-
zet előhívásához.

Válasszon ki egy ikont a megjelenítési nézetben.
Az aktuális nézet megváltozik és a megjelenítési
nézet képernyő bezáródik.

A következő megjelenítési nézetek elérhetők.

Osztott térkép megtekintése:

A térkép osztott képernyőn jeleníthető meg. A
térkép beállítások egymástól függetlenül állít-
hatók.

Csomópontok megtekintése (Európa)/Keresz-
teződések Hong Kong):

Minden esetben a következő csomópont/
kereszteződés kerül megjelenítésre.

JNB0448X

5GH0276X

5GH0058X

JNB0449X

TÉRKÉP MENÜ MEGJELENÍTÉSI NÉZET MEJELENÍTÉSE
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Ha nincs beállított útvonal, a csomópontok/ke-
reszteződések képernyője nem jelenik meg és a
teljes képernyőn a térkép látható.

Kanyarok listájának megtekintése:

A kanyarok listája megjelenik a bal oldali képer-
nyőn. Amikor egy navigációs ponthoz közeledik,
a képernyő bal oldala automatikusan átvált a
kereszteződés kinagyított képére.

Ha nincs beállított útvonal, a műveletek listája
nem jelenik meg és a teljes képernyőn a térkép
látható.

A “Hol vagyok?” nézet megjelenítése (Európa):

Ez jeleníti meg a gépjármű helyével kapcsolatos
információkat.

Fordulásról fordulásra:

Ezen a kijelzőn megjeleníthető a navigációban
következő műveletet.

Ha nincs beállított útvonal, az egyes műveletek
képernyője nem jelenik meg és a teljes képer-
nyőn a térkép látható.

Eco vezetési jelentés megtekintése:

A vezetési pontok valós időben jelennek meg,
ahol a 100-as érték jelenti az ideális eco vezetési
stílust.

A pontok javításához:

• Gyengéden nyomja le a gázpedált, amikor elindul.

• Utazás közben a lehető legkevesebbet gyorsítson
és lassítson.

• Lassításnál már korábban engedje fel a gázpedált.

MEGJELENÍTÉSI NÉZET
TESTRESZABÁSA
A menü ikonok a megjelenítési nézetben tetszés
szerint beállíthatók.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, hogy a menü
képernyőt megjeleníthesse.

JNB0450X

5GB0566X

5GB0567X

5GH0278X
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2. Érintse meg a [Beállítások] opciót és a [Navi-
gáció] elemet, hogy a navigációs beállítások
képernyőjét megjeleníthesse.

3. Érintse meg a [Térkép és megjelenítési nézet]
opciót, majd a [Sorrend megváltoztatása] op-
ciót.

4. Módosíthatja a megjelenítési nézetben talál-
ható ikonok sorrendjét. Érintse meg és tartsa
lenyomva a [m ] gombot, amely az áthelyez-
ni kívánt elem mellett jelenik meg. Húzza a
listában arra a helyre az ikont, ahova szeret-
né áthelyezni.

A modell és a specifikáció függvényében az elér-
hető billentyűzet eltérhet.

ALFANUMERIKUS KARAKTEREK (betűk
és számok) BEVITELI KÉPERNYŐJE
Az alfanumerikus karakterek a billentyűzet se-
gítségével adhatók meg.

A képernyő típusától függően az elrendezés és
a megjelenített elemek változhatnak.

j1 Érintse meg a karaktert a megjelenített
billentyűzeten. A kijelölt karakter bevitelre
kerül.

j2 A beírt karakterek megjelennek.

j3 Érintse meg a [Törlés] opciót, hogy a bevitt
karaktereket törölhesse.

Érintse meg és tartsa lenyomva a [Törlés]
opciót, hogy az összes bevitt karaktert
törölhesse.

j4 Érintse meg a [Módosítás] opciót, hogy a
billentyűzet típusát megváltoztathassa.

j5 Érintse meg a [Szóköz] opciót, hogy a
szóközt bevihesse.

j6 Érintse meg a [m ] vagy az [m ] opciót
a kurzor mozgatásához.

j7 Érintse meg a [CAPS] gombot, hogy a
nagybetű és a kisbetű között válthasson.

j8 Érintse meg az [OK] gombot vagy a [Lista]
gombot a bevitel megerősítéséhez.

KÍNAI KARAKTEREK (kézírás) BEVITELI
KÉPERNYŐJE
A kínai karaktereket kézírással is megadhatja
úgy, hogy a beviteli mezőben ujjal megrajzolja
azokat. A vonatkozó kínai karakterek megjelen-
nek egy listában.

JNB0457XZ

JNB0458XZ

KARAKTEREK ÉS SZÁMOK BEVITELE
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j1 A beírt karakterek megjelennek.

j2 Érintse meg a [Törlés] opciót, hogy a bevitt
karaktereket törölhesse.

j3 Érintse meg a [Mégse] opciót, hogy
megszakíthassa a műveletet a beviteli
képernyőn.

j4 Érintse meg a [Módosítás] opciót, hogy
billentyűzet típusát kiválaszthassa.

j5 A karaktert ebbe a mezőbe írja (beviteli
mező) az ujjával.

j6 Érintse meg a [Szóköz] opciót, hogy a
szóközt bevihesse.

j7 A lehetséges karakterek felsorolásra
kerülnek. Érintse meg és válassza ki azt a
karaktert, amelyet szeretne megadni.

j8 Érintse meg az [ÉS] opciót két szó között,
ha több szóra szeretne keresni.

j9 Érintse meg az [OK] gombot vagy a [Lista]
gombot a bevitel megerősítéséhez.

INFORMÁCIÓ:

Mandarin használata a bevitelhez. A rendszer
nem ismeri fel a kantoni karaktereket.

KÍNAI KARAKTEREK (pinjin) BEVITELI
KÉPERNYŐJE
Megadhatja a kínai fonetikus ábécé elemeit ka-
rakterekkel. Az alkalmazható kínai karakterek
megjelennek egy listában.

j1 Érintse meg a karaktert a megjelenített
billentyűzeten. A kijelölt karakter bevitelre
kerül.

j2 A beírt karakterek megjelennek.

j3 Érintse meg a [Törlés] opciót, hogy a bevitt
karaktereket törölhesse.

Érintse meg és tartsa lenyomva a [Törlés]
opciót, hogy az összes bevitt karaktert
törölhesse.

j4 Érintse meg a [Módosítás] opciót, hogy
billentyűzet típusát kiválaszthassa.

j5 Érintse meg az [ÉS] opciót két szó között,
ha több szóra szeretne keresni.

j6 Érintse meg a [Szóköz] opciót, hogy a
szóközt bevihesse.

j7 Érintse meg a [Konvert.] opciót, hogy a
megadott karaktereket konvertálhassa
kínai karakterekké.

j8 Érintse meg az [OK] gombot vagy a [Lista]
gombot a bevitel megerősítéséhez.

INFORMÁCIÓ:

Ha egy célállomást a [Pinjin név szerint] opcióval
hajtja végre, adja meg a keresett szó kezdőbe-
tűjét a keresőmezőben, hogy a lehetséges he-
lyek listája megjelenjen. (Például adja meg a
“BJ”-t a Beijing kereséséhez.)

A pinjin bevitelhez a Mandarin nyelvet használ-
ja. A rendszer nem ismeri fel a kantoni helyes-
írást.

JNB0452X

5GH0454X
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A biztonságos vezetés érdekében bizonyos
funkciók nem elérhetők vezetés közben.

Azok a funkciók, amelyek vezetés közben nem
elérhetők “szürkével kiemelve” jelennek meg
vagy elnémításra kerülnek. Bizonyos esetekben
a szöveg nem jelenik meg a képernyőn.

Ezeknek a funkcióknak a használatához parkolja
le a gépjárművet biztonságos helyen és csak
ezután működtesse a rendszert.

Azokon a területeken, ahol tilos fényképek meg-
tekintése a gépjárműben, a fényképek és videók
nem jeleníthetők meg a kijelzőn, ha a gépjármű
mozgásban van.

Hong Kong:

A helyi szabályozások miatt előfordulhat, hogy
a képek még akkor sem jeleníthetők meg a kijel-
zőn, ha a gépjármű áll.

Az Infiniti InTouch olyan operációs rendszert
használ, mint amilyen a legtöbb számítógépen,
táblagépen és mobiltelefonon található. Mint
ezeknél az eszközöknél, itt is ugyanúgy előfor-
dulhat, hogy a feldolgozás sebessége változik,
a rendszer válaszadása késik vagy időnkét hely-
reállítást kell végezni. Ez nem jelent hibás mű-
ködést. A rendszer működésével kapcsolatos to-
vábbi információkat az alábbiakban talál.

A rendszer indítása

Mivel az Infiniti InTouch rendszernek induláskor
rengeteg funkciót és tulajdonságot kell betölte-
nie, elfordulhat, hogy néhány perc szükséges,
amire minden funkció (például az alkalmazások)
elérhetővé válik. Ez alatt az időszak alatt egy
rendszerüzenet jelenik meg, mely szerint az al-
kalmazások betöltése zajlik.

A rendszerválasz késése

Az Infiniti InTouch olyan operációs rendszert
használ, mint amilyen a legtöbb számítógépen,
táblagépen és mobiltelefonon található. Mint
ezeknél az eszközöknél, itt is előfordul, hogy a
programok nem azonnal válaszolnak és ideigle-
nes késés jelentkezhet a rendszerben.

A legtöbb esetben elégséges néhány másodper-
cet várni, hogy a függőben lévő művelet befeje-
ződjön.

Ha a rendszer hosszabb ideig nem válaszol a
parancsra, a rendszer könnyen újraindítható.

Egyszerűen nyomja az audiorendszer főkapcso-
ló gombját legalább 5 másodpercig. A rendszer
kikapcsol és újraindul.

Az újraindítás után minden funkciónak elérhető-
nek kell lennie.

Ha útvonal navigáció volt beállítva, az útvonal-
nak automatikusan vissza kell térnie a navigá-
láshoz.

Rendszer visszaállítása

Ahogy azt feljebb már említettük időnként nor-
mál körülmények között is előfordulhat, hogy a
rendszert újra kell indítani. Akkor újraindíthatja
a rendszert, ha azt látja, hogy egyes funkciók
nem töltöttek be vagy nem válaszolnak. Gyakran
a gyors rendszervisszállítás is megoldja a ta-
pasztalt problémákat. Az újraindítás után min-
den funkció ismét elérhető lesz, ahogy azt fel-
jebb is említettük.

Rendszer frissítése

Ahogy sok digitális eszközt, az Infiniti InTouch
rendszert is úgy tervezték meg, hogy lehetővé
tegye a szoftver frissítését, a továbbfejlesztett
új funkciók hozzáadását. Ha a rendszer teljesít-
ményével kapcsolatban kérdése van, vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel, ahol meggyőződhet arról is, hogy a
legfrissebb verziót használja-e.

VEZETÉS KÖZBEN NEM ELÉRHETŐ FUNKCIÓK
(ha van)

KIEGÉSZÍTŐ RENDSZERINFORMÁCIÓK
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Kezelési tippek

Az Infiniti InTouch rendszer több módon is mű-
ködtethető, így Ön is biztosan megtalálja a saját
maga számára legmegfelelőbb módot. A követ-
kezőkben néhány kezelési tippet olvashat.

• Ha az Infiniti vezérlőt, a kormánykerékre szerelt
kapcsolókat vagy az egyéb vezérlőket túl gyorsan
használja, késés jelentkezhet a vezérlő működte-
tése és a kijelző között. A vezérlőket óvatosan
használja, így a rendszer megfelelően tud reagálni
az utasításokra.

• Az INFINITI azt javasolja, hogy használja a hangfel-
ismerő rendszert, amikor csak lehet, így válassza
ki vezetés közben az egyes opciókat. Vezetés köz-
ben bizonyos érintőképernyő funkciók szándéko-
san vannakletiltva. Tekintse meg az elérhető hang-
parancsok listáját a <m > gomb megnyomásával
a kormánykeréken, majd válassza ki a kategóriát a
kijelzőn.

• Bizonyos helyzetekben a rendszer nem ismeri fel a
hangparancsokat, még akkor sem, ha pontosan
mondja ki a parancsot. Ez a zaj vagy az akcentus
miatt lehet.
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Kétféle térképtípus elérhető: 2D térkép és a
Birdview™ (3D) térkép.

2D TÉRKÉP
A 2D nézet a térképet két dimenzióban jeleníti
meg, hasonlóan az autós térképekhez.

Képernyő információ
j1 m Nyíl:

A következő navigálási pontig hátralévő
távolságot illetve az ott végrehajtandó
műveletet jelöli.

j2 Közlekedési információk visszajelzője
(Európa):

Megjeleníti a közlekedési információk
vételi állapotát, illetve a szolgáltató nevét,
amelyet a szolgáltató továbbít.

5GB0259X

TÉRKÉPTÍPUSOK

3-2 Térkép működése



Ha a közlekedési információk vételi
állapota nem érzékelhető, a közlekedési
információk visszajelzője nem jelenik meg.

j3 m Köztes pont:

Megjeleníti a beállított helyeket a kiinduló
pont és a célállomás között. Maximum öt
pont állítható be.

j4 m Navigációs pont:

Egy navigációs pontot jelöl az útvonalon (A
navigáció által közölt ellenőrzőpontot).

j5 m Gépjármű ikon:

Megjeleníti a gépjármű aktuális helyzetét
és a haladás irányát.

j6 m Kiindulási pont:

Megjeleníti a gépjármű helyzetét, amellyel
az útvonal beállításra került, mint kiinduló
pont.

j7 Sebességkorlátozás ikonja (Európa):

Megjeleníti a sebességkorlátozást arra az
útra, amelyen aktuálisan halad. Az ikon
kialakítása országonként eltérő lehet.

j8 m A védett terület elkerüléséhez
szükséges navigáció ikonja (Európa):

Megjeleníti azt a távolságot, amely még a
következő védett terület elkerüléséig hátra
van.

j9 m Az érkezés időpontja, illetve az

úti célig vagy útvonalpontig hátralévő
távolság:

Megjeleníti a becsült érkezési időt, illetve a
célállomásig vagy útvonalpontig hátralévő
távolságot. Ez a visszajelző akkor jelenik
meg, amikor a célállomás vagy a közbeeső
pont meghatározásra került és a navigáció
elindult.

Az érkezés időformátumát a következők
közül választhatja ki: [Becsült érkezési idő]
vagy [Hátralévő utazási idő].

“Navigáció beállítások” (oldal: 5-14)

j10 m Sebességkorlátozás ikonja (Európa):

Megjeleníti a kameráig még hátralévő
távolságot.

j11 m Térkép menü ikon:

Az ikon megérintésével megjelenítheti az
menüket a kijelzőn.

“Parancsikon menü” (oldal: 2-7)

“Térkép menü” (oldal: 2-8)

j12 m Beosztás jelző:

A térképbeosztást mutatja.

Érintse meg a térképet a skála
megjelenítéséhez. A térkép felbontása
megváltoztatható a skála használatával.

“Térkép felbontásának
megváltoztatása” (oldal: 3-6)

j13 m /m Irányjelző:

Megjeleníti a térkép irány- beállítását.

m : Észak mindig felfelé jelenik meg.

m : A gépjármű haladási iránya mindig
felfelé jelenik meg.

Az ikon megérintésével válthat az Észak
felfelé, a Haladási irány felfelé és a 3D
térkép között.

j14 m Kerülendő területek (zöld/kék):

Megjeleníti azokat a kerülendő területeket,
amelyek a Tárolt helyek opcióban tárolva
vannak. Az útvonal keresése és a navigálás
során a rendszer figyelembe veszi a
kerülendő területeket.

“Kerülendő terület tárolása”
(oldal: 7-4)

j15 Utca neve:

Megjeleníti annak az utcának a nevét,
amelyen éppen halad.
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j16 Felajánlott útvonal:

A navigáció közben vastag sárga színnel
jelenik meg. (Európa)

A navigáció közben vastag sárga színnel
jelenik meg. (Hong Kong)

j17 m Tárolt hely (sárga):

Megjeleníti azokat a helyeket, amelyek
tárolva vannak a Tárolt helyek opcióban. Az
ikonok megváltoztathatók a saját
elképzelések szerint.

j18 m Célállomás:

A tervezett útvonal célállomását jelöli.

INFORMÁCIÓ:

A térkép képernyőn megjelenő ikonok rajza és
helye a körülményektől függően változhat.

BIRDVIEW™ (3D) TÉRKÉP
Birdview™ nézet madártávlatból mutatja a tér-
képet. Birdview™ nézetben könnyen felismer-
hetők az útvonalak, mert távolról, panoráma né-
zetből mutatja a térképet.

INFORMÁCIÓ:

Vegye figyelembe a Birdview™ nézettel kapcso-
latos információkat.

• A Birdview™ a Clarion Co., Ltd. regisztrált védje-
gye.

• Birdview™ nézetben a térkép mindig az aktuális
haladási iránynakmegfelelően kerül megjelenítés-
re.

ÉPÜLETEK GRAFIKÁJA
Azokon a területeken, ahol az épületek grafikája
eltárolásra került a térkép adatokközött, az épü-
letek grafikája megjelenítésre kerül a térkép
nagyításakor. A 2D nézetben ezeket “Building
footprint graphics”-nak hívjuk, a Birdview™ né-
zetben pedig “3D building graphics”-nak hívjuk.

A 2D és a Birdview™ térképek rátekintése azo-
nos.

INFORMÁCIÓ:

Azokon a területeken, ahol az épületek grafikája
nincs eltárolva a térképadatok között, a normál
térkép kerül megjelenítésre, még akkor is, ha a
térkép fel van nagyítva.

5GB0261X

Building footprint graphics (2D map)

5GB0262X

3D building graphics (Birdview™ map)
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MOZGÁS AZ INFINITI VEZÉRLŐVEL

Az alap térképképernyő megjeleníti a gépjármű
aktuális helyzetét (azt a helyet, ahol a gépjármű
éppen tartózkodik). Nyomja meg a <MAP/VOI-
CE> gombot a kijelzőn, hogy megjeleníthesse az
aktuális helyzetet a térképen.

ÉRINTŐKÉPERNYŐN KERESZTÜL
TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS

A térkép mozgatása után érintse meg a [m ]
elemet a képernyőn, hogy az éppen aktuális
helyzetet megjeleníthesse a képernyőn.

A 2D és a Birdview™ térképek esetében a térké-
pen való mozgás különböző.

A térkép működtetése korlátozott és nem érhető
el teljes mértékben vezetés közben.

2D TÉRKÉP

Érintőképernyő műveletei

• Érintés

Érintse meg a képernyőt. A kereszt megjele-
nik az aktuális gépjármű helyzettel a térkép
közepén. Ha a képernyőt ismét megérinti, a
térkép a megérintett hely felé mozdul el.

• Hosszú érintés

Érintse meg azt az irányt, amelybe mozdulni
szeretne. A térkép elmozdul, amíg a képer-
nyőn tartja az ujját.

• Húzás

Húzza a térképet, miközben a képernyőt
megérinti.

• Söprés

Húzza végig az ujját, hogy a térképet görget-
ni tudja.

Az INFINITI vezérlő használata
A térkép működtetése korlátozott és nem érhető
el teljes mértékben vezetés közben.

1. Húzza el oldalra a kapcsolót, hogy folyamato-
san mozoghasson a térképen egy irányba.

JNC0283X

5GB0263X

A GÉPJÁRMŰ AKTUÁLIS HELYZETÉNEK
MEGJELENÍTÉSE

TÉRKÉP MOZGATÁSA
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2. Miközben a térképen mozog, megjelenik a
kurzor.

INFORMÁCIÓ:

Vezetés közben az érintéssel történő görgetés
le van tiltva. Érintse meg a képernyőt újra, hogy
tovább görgethessen.

Ha a térkép úgy van beállítva, hogy az épületek
alaprajzát jelenítse meg, a térkép nem görget-
hető vezetés közben.

BIRDVIEW™ (3D) TÉRKÉP

Érintőképernyő műveletei
Érintés

Érintse meg a képernyőt. A kereszt a térkép kö-
zepén jelenik meg. Ha a képernyőt ismét meg-
érinti, a térkép a megérintett hely felé mozdul
el.

Értintse meg a [m ] vagy [m ] opciók valame-
lyikét, hogy a térkép irányát megváltoztathassa.

Hosszú érintés

Érintse meg azt az irányt, amelybe mozdulni sze-
retne. A térkép elmozdul, amíg a képernyőn tart-
ja az ujját.

Söprés

Húzza végig az ujját a kijelzőn, hogy a térképen
gyorsan tudjon görgetni.

Az INFINITI vezérlő használata
1. A bal vagy jobb oldal kivételével húzza el ol-

dalra a kapcsolót, hogy folyamatosan mozog-
hasson a térképen egy irányba.

2. Miközben a térképen mozog, megjelenik a
kurzor.

INFORMÁCIÓ:

Vezetés közben az érintéssel történő görgetés
le van tiltva.

Ha a térkép úgy van beállítva, hogy az épületek
alaprajzát jelenítse meg, a térkép nem görget-
hető vezetés közben.

A térkép felbontását számos módon megváltoz-
tathatja.

INFORMÁCIÓ:

Vezetés közben a térkép felbontásának módosí-
tása korlátozott.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰVELETEI
Skála megérintése:

1. Érintse meg a [m ] gombot.

Megjelenik a térkép skálája.

2. Érintse meg a [Nagy.] vagy [Kics.] opciók va-
lamelyikét a felbontás megváltoztatásához.

5GB0264XZ

TÉRKÉP FELBONTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA
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Csípés:

Ahhoz, hogy nagyobb területet tekinthessen át,
a térkép képernyőt húzza össze.

Széthúzás:

Ahhoz, hogy a térképet részleteiben megtekint-
hesse, húzza szét a képernyőt.

INFORMÁCIÓ:

Vezetés közben a csípés/széthúzás letiltásra
kerül.

INFINITI VEZÉRLŐ MŰKÖDTETÉSE
1. Forgassa el a középső tárcsát, amikor a tér-

kép képernyő látható. A skála jelenik meg a
képernyő jobb oldalán.

2. A középső tárcsával állíthatja be a térkép-
beosztást.

Óramutató járásával megegyező: Nagyítás

Óramutató járásával ellentétes: Kicsinyítés

Szabad nagyítás
Ha a [Kis lépt-ű nagy. forgóg-bal] opció be van
kapcsolva, a térkép felbontása beállítható sza-
bályos lépésenként vagy szabad nagyítással (fi-
nomabb beállítás kisebb lépésekben), ha a kö-
zépső tárcsát elforgatja.

“Közlekedési információk a térképen (ha
van)” (oldal: 3-13)

TÉRKÉP FELBONTÁSA
Az alábbi felbontások elérhetők a szabályos lé-
pésekhez. Ha a szabad nagyítást használja, fi-
nomabb felbontás lehetséges.

Európa esetében

Metrikus mértékegység US mértékegységek
25 m 1/64 mi
50 m 1/32 mi

100 m 1/16 mi
200 m 1/8 mi
500 m 1/4 mi
1 km 1/2 mi
2 km 1 mi
4 km 2 mi
10 km 5 mi
16 km 8 mi
64 km 32 mi

160 km 80 mi
320 km 160 mi
640 km 320 mi

INFORMÁCIÓ:

A közlekedési információkra vonatkozó ikonok
(ha van) nem kerülnek megjelenítésre, ha a tér-
kép felbontása 16 km (8 mi) vagy annál nagyobb.

“Közlekedési információ a térképen” (ol-
dal: 6-4)

5GB0246X

5GB0243X
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Hong Kong

Metrikus mértékegység
25 m
50 m

100 m
200 m
500 m
1 km
2 km
4 km
12 km
16 km
64 km
160 km
320 km
640 km

A térkép iránya és a térkép nézete megváltoztat-
ható a [m ]/[m ] gombok képernyőn való meg-
nyomásával.

A képernyő északi irány, haladási irány és Bird-
viewTM nézet között vált minden egyes alkalom-
mal, amikor a [m ]/[m ] gombot megérinti.

A térkép nézetét úgy is beállíthatja, hogy a
<MENU> gombot megnyomja és a [Beállítás] ele-
met, majd a [Navigáció] és [Térképbeállítások]
elemeket megérinti.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 3-10)
5GB0044X

North Up

5GB0005X

Heading Up

5GB0352X

Birdview™

A TÉRKÉP IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA
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Az osztott képernyő lehetővé teszi, hogy két kü-
lönböző térképet jelenítsen meg egy időben a
képernyő bal és jobb oldalán. Illetve a képernyő
jobb oldalán egy térképet jeleníthet meg, míg a
bal oldalán egyéb információk (például keresz-
teződések információja) jeleníthetők meg.

1. Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot, amikor
az aktuális helyzet térképe látható, megjele-
nik a megjelenítési nézet.

2. Képernyő típusának kiválasztása.

“Megjelenítési nézet mejelenítése”
(oldal: 2-8)

• [Teljes térkép]

• [Térkép felosztása]

• [Csomópont]/[Kereszteződés]

• [Fordulások listája]

• [Hol vagyok?] (Európa)

• [Fordulásról fordulásra]

• [Eco Drive Report]

5GH0276X

AZ OSZTOTT KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA
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A térkép nézet beállítása elvégezhető a Beállítás menüből.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

A következő térkép nézet elemek elérhetők.

A képernyőn megjelenő elemek a modelltől és az országtól függően változhatnak.

Menü elemek Művelet
[Térkép és
megjelenítési nézet]

[Sorrend megváltoztatása] Rendezheti az ikonokat a megjelenítési nézetben.
[Teljes térkép] Válassza ki az egyik beállítást, amelyet szeretne alkalmazni a képernyőre.

“Megjelenítési nézet mejelenítése” (oldal: 2-8)[Térkép felosztása]
[Csomópont] (Európa)
[Kereszteződés] (Hong Kong)
[Fordulások listája]
[Hol vagyok?] (Európa)
[Fordulásról fordulásra]
[Eco Drive Report]

TÉRKÉPNÉZET BEÁLLÍTÁSAI
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Menü elemek Művelet
[Térképbeállítások] [Térképnézet] [Észak felül] Válassza ki azt a térkép nézetet, amelyet szeretne alkalmazni a térkép képernyőn.

[Vez-i ir. felfelé]
[Madártávlat (3D)]

[Hosszútávú vezetési irány] A gépjármű ikonjának helyzete megváltoztatható a térképen úgy, hogy a haladási
irányból egy nagyobb terület legyen belátható. A gépjármű ikonja a képernyő
középvonalánál alacsonyabban helyezkedik el.
A hosszútávú térkép nézet csak akkor érhető el, ha a “Haladási irány” felfelé opció van
beállítva.

[Térkép színe] (Európa)
[Térkép színe] (Hong Kong)

Válassza ki a kívánt térkép színt.

[Tk. szöv. mér-e] [Nagy] Beállíthatja a betűméretet [Nagy], [Közepes] vagy [Kicsi] értékre.
[Közepes]
[Kicsi]

[Madártávlat szöge] Beállíthatja a BirdviewTM szögét.
[Automatikusan észak felül] Beállíthatja, hogy a térkép teteje minden esetben észak felé nézzen.
[Autom. megjelen. Autóp. Módban] (Európa)
[Autom. megjelen. Autóp. Módban] (Hong
Kong)

Az útvonal információ be-, illetve kikapcsolható, hogy autópályán vagy autópályán való
haladáskor automatikusan megjelenjen.

[Nevek
megjelenítése a
térképen]

[Helyek neve] Megjelenítheti a helyek neveit a térkép képernyőn.
[POI-k neve] Megjelenítheti a létesítmények neveit a térkép képernyőn.
[Utak neve] Megjelenítheti az utak neveit a térkép képernyőn.

[Bal old-on
felosztott térkép]

[Bal o.
térképorientáció]

Az osztott képernyő bal oldalán található térkép képernyő beállítható úgy, hogy az
északi nézet vagy a haladási irány legyen felül.

[Hosszútávú vezetési
irány] (Európa)
[Hosszútávú vezetési
irány] (Hong Kong)

Az osztott képernyő bal oldalán található térkép nézet lehetővé teszi a gépjármű ikon
pozíciójának megváltoztatását úgy, hogy a haladási irány nagyobb területe legyen
látható. A gépjármű ikonja a képernyő középvonalánál alacsonyabban helyezkedik el.
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A térképen bizonyos információk megjeleníthe-
tők vagy elrejthetők.

LÉTESÍTMÉNYEK IKONJÁNAK
MEGJELENÍTÉSE
A létesítmények ikonjai típus szerint megjelenít-
hetők vagy elrejthetők.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg a [Térképen megjelenített POI
ikonok] opciót.

4. Érintse meg az előnyben részesített ikono-
kat. A kiválasztott ikon visszajelzője világít.

INFORMÁCIÓ:

• A létesítmény ikonok nem jelennek meg a térké-
pen, amikor a térkép felbontása 500 m (1/4 mile)
vagy nagyobb 2D és Birdview™ térképen.

• Ha regisztrálva vannak a térképadatok között, a
márkák ikonjai jelennek meg a térképen az aláb-
biakban felsorolt általános létesítmény ikonok he-
lyett.

Elérhető beállítás ikonok:

Európa esetében

m Benzinkút

m Étterem

m Pihenőhely

m Hotel

m Kórház

Hong Kong

m Benzinkút

m Parkolóház

m Pénzügyi létesítmény

m Posta

m Áruház/Szupermarket

MEGJELENÍTHETI A TÉRKÉP GÖRGETÉSI
INFORMÁCIÓKAT
A rendszer úgy is beállítható, hogy a térkép gör-
getése közben a kereszt által megjelenített hely
információja is megjelenjen.

A képernyőn megjelenő elemek a modelltől füg-
gően változhatnak.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] elemet, majd az
[Egyéb beállítások] elemet.

3. Érintse meg a [Térképgörgetési információk]
opciót.

4. Érintse meg az előnyben részesített informá-
ciós elemet.

A következő információk érhetők el.

A képernyőn megjelenő elemek az országtól
függően változhatnak.

5GB0292X

5GB0253XZ

INFORMÁCIÓ MEGJELENÍTÉSE A TÉRKÉPEN

3-12 Térkép működése



• [Tárolt hely ikonadatok]

• [RDS-TMC ikon info.] (Európa)

• [Célpont/köztes pont ikon info.]

• [Szél-i/hossz-i fok a-ok]

AZ UTAK SZÍNEI
Különböző úttípusok eltérő színekkel vannak
megkülönböztetve. A főbb útvonalak színei az
alábbiakban láthatók.

Európa esetében

Út típusa Szín
Autópálya Sárga, piros vonal
Főút Piros, narancssárga vagy

sárga
Szűk utca Szürke
Utak, amelyek
térképadatai még
nem teljesek

Sötét

Hong Kong

Út típusa Szín
Autópálya Kék
Főútvonal Lila
Területi/megyei út Zöld
Helyi út Világos barna
Egyéb út Szürke

A közlekedési információk megjeleníthetők azo-
kon a területeken, ahol ezek az információk su-
gárzásra kerülnek.

Forgalmi dugó visszajelző:

Az utak mellett megjelenő vonalak a forgalmi
dugókat jelölik. A vonalak az alábbiak szerinti
színkóddal vannak ellátva.

Szabad közlekedés: Zöld nyíl

Közepes forgalom: Sárga nyíl

Sűrű forgalom: Piros

Olyan szakaszok, ahol a forgalom bedugult: Lila

Ikonok:

A következő információs ikonok jeleníthetők
meg a térképen azokon a helyeken, ahogy a
tényleges esemény bekövetkezett.

m : Információ

m : Baleset

m : Lerobbant jármű

m : Lezárt út

m : Ellentétes forgalom

m : Veszély

m : Késés

m : Csökkent látótávolság köd miatt

m : Sáv korlátozások

m : Főbb események

m : Eső

m : Rossz útfelület

m : Munkálatok

m : Csúszós út

m : Hó

m : Álló vagy feltorlódott forgalom

m : Gépjármű rossz sávban

m : Időjárás

m : Szél

m : Lassú haladás és nagy forgalom

Ha az útvonal még nincs meghatározva, a közle-
kedési információkhoz kapcsolódó összes ikon
pirossal jelenik meg. Ha az útvonal már meg van
tervezve, az útvonal mentén elhelyezkedő iko-
nok pirosak, a többi ikon szürke. Az információs
ikonok és az előrejelző ikonok kékkel kerülnek
megjelenítésre.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK A TÉRKÉPEN (ha
van)
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Célállomás beállításakor a célterület leszűkíthe-
tő a régió vagy a város megadásával.

ORSZÁG MEGADÁSA (Európa)
Célállomás beállításakor a célterület leszűkíthe-
tő az ország megadásával.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] elemet és érin-
tse meg az előnyben részesített keresési mód
ikonját.

3. Érintse meg a [Ország] opciót.

4. Érintse meg az előnyben részesített országot
a listából.

RÉGIÓ MEGHATÁROZÁSA (Hong Kong)

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [POI-k] opciót.

3. Érintse meg a [Régió módosítása] opciót.

4. Érintse meg az előnyben részesített régiót a
listában.

VÁROS MEGADÁSA (Európa)
A célállomás keresési módjától függően (utca
címek, kereszteződések, stb.) a helyszínek le-
szűkíthetők a város megadásával.

Adja meg a célállomásként beállítani kívánt vá-
ros nevét.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [Lista] opciót, hogy megjeleníthesse
a beírt karaktereknek megfelelő elemek listáját.

• Érintse meg a [Módosítás] opciót, hogy billentyű-
zet típusát módosíthassa.

• Azokon a területeken, ahol az irányítószám is elér-
hető, a [Irányítószám] is megjelenik. Érintse meg a
[Irányítószám] opciót, hogy irányítószám alapján
keressen az egyes helyekre.

5GB0266XZ
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Több lehetőség létezik a célállomás beállítására. Fedezze fel az összes módszer előnyét és találja meg azt, amellyel a legjobban meg tudja találni és be
tudja állítani a kívánt célállomást.

A képernyőn megjelenő elemek a modelltől függően változhatnak.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Navigáció] elemet, majd a [Célpont menü] elemet.

A képernyőn megjelenő elemek a modelltől és az országtól függően változhatnak.

Európa esetében

Beállítandó elem Művelet
[Utca cím] A célállomásra cím alapján keres.

“Cím keresése (Európa)” (oldal: 4-6)

[POI-k] A célállomásra különböző üzleti kategóriák alapján vagy helyszínek alapján keres.
“Érdekes pontok keresése (POI) (Európa)” (oldal: 4-7)

[Home] Útvonalat kereshet az aktuális helyről a korábban beállított lakcímhez.
“A lakcím beállítása célállomásként” (oldal: 4-10)

[Közeli helyek] A gépjármű aktuális helyzetéhez közel kereshet érdekes pontokat, mint például éttermek, stb.
“Közeli helyek keresése” (oldal: 4-10)

[Tárolt helyek] Célállomást kereshet a tárolt helyek listájából.
“Keresés tárolt helyekből” (oldal: 4-11)

[Előző célpontok] Az előző kiindulási pont beállítása célállomásként. Célállomást kereshet a korábban beállított
célállomások közül.

“Keresés korábbi célállomásokból” (oldal: 4-12)

[Autópálya-felhajtó/-lehajtó] Autópálya felhajtókat/lehajtókat keres célállomásként való beállításhoz.
“Autópálya felhajtók/lehajtók beállítása célállomásként (Európában)” (oldal: 4-13)

[Tárolt útvonalak] Kiválaszthat egy korábban tárolt útvonalat.
“Beállítás tárolt útvonalakból” (oldal: 4-14)

CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁS MENÜ
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[Kereszteződés] Célállomásként egy csomópontot állíthat be.
“Csomópont beállítása célállomásként (Európa)” (oldal: 4-12)

[Városközpont] Célállomásként egy városközpontot állíthat be.
“Városközpont beállítása célállomásként (Európa)” (oldal: 4-13)

[Tárolt útvonalak] Kiválaszthat egy korábban tárolt útvonalat. “Beállítás tárolt útvonalakból” (oldal: 4-14)

Hong Kong

Beállítandó elem Művelet
[POI-k] A célállomásra különböző üzleti kategóriák alapján vagy helyszínek alapján keres.

“Érdekes pontok keresése (POI) (Hong Kong)” (oldal: 4-9)

[Home] Útvonalat kereshet az aktuális helyről a korábban beállított lakcímhez.
“A lakcím beállítása célállomásként” (oldal: 4-10)

[Közeli helyek] A gépjármű aktuális helyzetéhez közel kereshet érdekes pontokat, mint például éttermek, stb.
“Közeli helyek keresése” (oldal: 4-10)

[Tárolt helyek] Célállomást kereshet a tárolt helyek listájából.
“Keresés tárolt helyekből” (oldal: 4-11)

[Előző célpontok] Az előző kiindulási pont beállítása célállomásként. Célállomást kereshet a korábban beállított
célállomások közül.

“Keresés korábbi célállomásokból” (oldal: 4-12)

[Telefonszám] POI-t kereshet telefonszám alapján.
“Célállomás beállítása telefonszám alapján (Hong Kong)” (oldal: 4-14)

[Tárolt útvonalak] Kiválaszthat egy korábban tárolt útvonalat.
“Beállítás tárolt útvonalakból” (oldal: 4-14)
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INFORMÁCIÓ:

• A modelltől függően a képernyőn megjelenített
elemek eltérőek lehetnek.

• Ha a célállomást navigálás közben állítja be, egy
felugró üzenet jelenik meg, függően attól, hogy
milyen módon próbálta a célállomást beállítani.
Ha a [Felülírás] opciót kiválasztotta, az aktuális
útvonal törlésre, az új célállomás beállításra kerül.
Ha az [Igen] opciót kiválasztja, a kiválasztott hely
útvonalpont vagy új célállomás lesz.

• A célállomás beállítása után a célállomás helye
beállítható és a hely eltárolható a tárolt helyek,
stb. között.

“Folyamatok az útvonal beállítása
után” (oldal: 4-15)

• A célállomás törölhető.

“Az útvonal törlése” (oldal: 5-6)

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Utca cím] opciót. Megjelenik
egy szövegbeviteli képernyő. Adja meg a vá-
ros nevét. Az adatok megadása után érintse
meg a [Lista] opciót. Megjelenik egy lista.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [m ] opciót, hogy a kívánt ele-
met beállíthassa (például [Város]).

• Az országtól függően egy városra irányítószám
szerint is kereshet. Érintse meg az [Irányító-
szám] opciót és adja meg a célállomás postai
irányítószámát.

• Érintse meg a [Ut. 5 város] opciót, hogy meg-
jeleníthesse azt az 5 várost, amelyet mostaná-
ban állított be célállomásként.

3. Válassza ki a várost, amelyet célállomásként
szeretne beállítani, a listából. Adja meg az

utca nevét. Az adatok megadása után válas-
sza ki a [Lista] opciót. Az utcák listája meg-
jelenítésre kerül. Válassza ki az utcát, ame-
lyet célállomásként szeretne beállítani, a lis-
tából.

INFORMÁCIÓ:

Ha a [Városközpont] opciót megérinti miköz-
ben a várost választja ki, a rendszer a város-
központot használja a tervezéshez.

4. Válassza ki az utcát, amelyet célállomásként
szeretne beállítani, a listából.

5. Adja meg a házszámot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Nincs házszám] opciót, ha a
házszám nem ismert.

JND0319X
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6. A kiválasztott célállomás a térkép közepén
jelenik meg. Érintse meg az [OK] opciót a
megjelenített célállomás megerősítése után.

7. Az egész útvonal megjelenik. Érintse meg a
[Kezdés] opciót a navigáció megkezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

A célállomás beállítása után a célállomás helye
beállítható és a hely eltárolható a rendszerben.

“Folyamatok az útvonal beállítása után”
(oldal: 4-15)

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy egy létesít-
ményt név vagy kategória alapján találjon meg.
Adja meg a célállomás régióját és a várost, hogy
a keresés még hatékonyabb legyen.

MEGJEGYZÉS:

A létesítmények helye és a nyitvatartási idő változhat,
amely nem feltétlenül látható a térkép adatokból. El-
lenőrizze ezeket az adatokat mielőtt egy olyan létesít-
ményhez megy, amelyre vészhelyzetben van szüksé-
ge, hogy a megfelelő támogatást megkaphassa.
Egyéb esetben előfordulhat, hogy nem kapja meg a
kellő segítséget vészhelyzetben, még akkor sem, ha
az adott helyre érkezett. A navigációs képernyőn egy
megerősítő üzenet jelenik meg. Kövesse a megjelení-
tett információkat és ellenőrizze az adott elemeket.

KERESÉS A NEVEZETESSÉG NEVE
ALAPJÁN
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [POI-k] opciót.

3. Érintse meg a [Név] opciót. Megjelenik egy
karakterbeviteli képernyő.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Város] opciót, majd a [Utolsó
5 város] opciót, hogy megjeleníthesse a leg-
utolsó öt várost, amely célállomásként volt
beállítva.

4. Adja meg az úti cél létesítmény nevét. Az
adatok megadása után érintse meg a [Lista]
opciót. Megjelenik egy lista.

5. Érintse meg az előnyben részesített létesít-
ményt a listában.

INFORMÁCIÓ:

Az előnyben részesített célállomás közvetle-
nül a képernyőn jelenik meg a [Lista] meg-
érintésével, amikor a felsorolt elem az egyet-
len elérhető elem. Érintse meg az [OK] gom-
bot a célállomás beállításához.

JND0326XZ
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6. A teljes útvonal térképe megjelenik. Érintse
meg a [Kezdés] opciót a navigáció megkezdé-
séhez.

INFORMÁCIÓ:

• Kettő vagy több szóval is kereshet, ha a kulcssza-
vak között megérinti az [És] opciót.

• A célállomás beállítása után a célállomás helye
beállítható és a hely eltárolható a tárolt helyek,
stb. között.

“Folyamatok az útvonal beállítása
után” (oldal: 4-15)

NEVEZETESSÉG KERESÉSE
KATEGÓRIÁNKÉNT
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [POI-k] opciót.

3. Érintsen meg egy kategóriát a menü képer-
nyőn. Az alkategória lista megjelenítésre ke-
rül.

4. Érintsen meg egy al-kategóriát. Megjelenik
egy lista.

5. Érintse meg az előnyben részesített létesít-
ményt a listában.

A kiválasztott célállomás a térkép közepén
jelenik meg. Érintse meg a [Kezdés] opciót a
navigáció megkezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

• Az előnyben részesített célállomás közvetlenül a
képernyőn jelenik meg a [Lista] megérintésével,
amikor a felsorolt elem az egyetlen elérhető elem.
Érintse meg az [OK] gombot a célállomás beállítá-
sához.

• A kiválasztott fő kategóriától függően előfordul-
hat, hogy az alkategóriák nem jelennek meg.

• Érintse meg a [m ] opciót, hogy a hely információit
megjeleníthesse.

• A célállomás beállítása után a célállomás helye
beállítható és a hely eltárolható a tárolt helyek,
stb. között.

“Folyamatok az útvonal beállítása
után” (oldal: 4-15)

• Ha a legközelebbi POI nem kereshető meg, egy
üzenet azt kérdezi, hogy a rendszer keressen-e egy
kiterjesztett területen. Ha az [Igen] opciót válasz-
tja, a rendszer elkezdi keresni a POI-t szélesebb
körben.

JND0318X
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Ez a módszer lehetővé teszi, hogy egy létesít-
ményt név vagy kategória alapján találjon meg.
A keresés hatékonyságának növeléséhez adja
meg a célállomás régióját és a várost.

MEGJEGYZÉS:

A létesítmények helye és a nyitvatartási idő változhat,
amely nem feltétlenül látható a térképadatokból. El-
lenőrizze ezeket az adatokat mielőtt egy olyan létesít-
ményhez megy, amelyre vészhelyzetben van szüksé-
ge, hogy a megfelelő támogatást megkaphassa.
Egyéb esetben előfordulhat, hogy nem kapja meg a
kellő segítséget vészhelyzetben, még akkor sem, ha
az adott helyre érkezett. A navigációs képernyőn egy
megerősítő üzenet jelenik meg. Kövesse a megjelení-
tett információkat és ellenőrizze az adott elemeket.

KERESÉS A NEVEZETESSÉG NEVE
ALAPJÁN
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [POI-k] opciót.

3. Érintse meg a [Kanji név szerint] vagy a [Pinjin
név szerint]. Megjelenik egy karakterbeviteli
képernyő.

4. Adja meg az úti cél létesítmény nevét. Az
adatok megadása után érintse meg a [Lista]
opciót. Megjelenik egy lista.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [m ] opciót, hogy a hely infor-
mációit megjeleníthesse. Ha a [Hívás] elem
megjelenik a helyszín információs képernyő-
jén, lehetőség van a jelölt létesítmény felhí-
vására.

5. Érintse meg az előnyben részesített létesít-
ményt a listában.

Érintse meg a [Kezdés] opciót a navigáció
megkezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

A célállomás beállítása után a célállomás he-
lye beállítható és a hely eltárolható a tárolt
helyek, stb. között.

“Folyamatok az útvonal beállítása után”
(oldal: 4-15)

JND0320X
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A lakcím is beállítható célállomásként, feltéve,
hogy azt korábban már elmentette. Ez a funkció
különösen hasznos, amikor olyan útvonalat ke-
res, amely haza vezet.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, érintse meg
a [Navigáció] opciót, majd pedig az [Otthon]
opciót.

2. A rendszer beállítja a lakcímet célállomás-
ként.

INFORMÁCIÓ:

Ha a lakcím még nem került eltárolásra, a
rendszer megjelenít egy üzenetet a képer-
nyőn, amelyben azt kérdezi, hogy szeretné-e
a lakcímet eltárolni.

“Lakcím tárolása” (oldal: 7-2)

3. Érintse meg a [Kezdés] opciót a navigáció
megkezdéséhez.

m Beállítás hangparanccsal

1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-
mánykeréken található.

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

A lakcím célállomásként való beállításához:

“Go Home”

A gépjármű aktuális helyzete közelében találha-
tó létesítmények vagy olyan helyek, amelyeket
a térkép görgetésével határozott meg, beállítha-
tók célállomásként. Ez lehetővé teszi a gépjár-
mű aktuális helyzete közelében található léte-
sítmények vagy olyan helyek, amelyeket a tér-
kép görgetésével határozott meg,
célállomásként való beállítását.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd a
[Közeli helyek] opciót. A kategória lista meg-
jelenítésre kerül.

3. Válassza ki az [ÉTTERMEK] opciót, például.

4. Érintse meg az előnyben részesített célállo-
mást a listában. A célállomásig vezető útvo-
nal megjelenik előnézetben.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [m ] opciót, hogy a hely informá-
cióit megjeleníthesse. Ha a [Hívás] elem meg-
jelenik a helyszín információs képernyőjén, le-
hetőség van a jelölt létesítmény felhívására.

• Európa esetében:

Ha a javasolt útvonal már beállítása ke-
rült, az [Útvonal mentén] opció megérin-
tésével a rendszer megjeleníti azokat a
létesítményeket, amelyek az útvonal
mentén találhatók.

Hong Kong:

Ha a javasolt útvonal már beállítása ke-
rült, a [Mutassa az útvonalak mentén] op-
ció megérintésével a rendszer megjelení-
ti azokat a létesítményeket, amelyek az
útvonal mentén találhatók.

• Maximum 100 létesítmény jeleníthető meg a
listán.

5. Érintse meg a [Kezdés] opciót a navigáció
megkezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az útvonal beállításra került, a korábban beál-
lított célállomás útvonalpont lesz.

• A közeli helyet beállíthatja célállomásként is úgy,
hogy megérinti a [m ] opciót a térképen és kivá-
lasztja a [Közeli helyek] opciót.

A LAKCÍM BEÁLLÍTÁSA CÉLÁLLOMÁSKÉNT KÖZELI HELYEK KERESÉSE

4-10 Célállomás beállítása



A célállomások beállítását megkönnyíti, ha a
rendszeresen használt célállomásokat eltárolja
a tárolt helyek opcióban. A helyeket még az előtt
el kell tárolni a tárolt helyek opcióban, hogy ezt
a funkciót használná.

“Helyszín eltárolása” (oldal: 7-2)

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd a
[Tárolt helyek] opciót.

3. Érintse meg az előnyben részesített helyet a
listában.

INFORMÁCIÓ:

• A [Rendezés] opció kiválasztásával megjelenik
egy lista a különböző rendezési funkciókkal.

– [Rendezés szám szerint] (Európa)/
[Szám szerint] (Hong Kong):

A Címjegyzék bejegyzései sorszám
szerint csökkenő sorrendben kerül-
nek megjelenítésre.

– [Rendezés név szerint] (Európa)/[Név
szerint] (Hong Kong):

A Címjegyzék bejegyzései ábécé sor-
rendben kerülnek megjelenítésre.

– [Rendezés ikon szerint] (Európa)/
[Ikon szerint] (Hong Kong):

Egy ikon kiválasztásával megjelenít-
heti azokat a címjegyzékben szereplő
címeket, amelyek társítva vannak az
adott ikonnal.

– [Rendezés csoport szerint] (Európa)/
[Csoport szerint] (Hong Kong):

Egy adott csoport kiválasztásával
(család, barátok, szórakozás, stb.), a
kiválasztott csoporthoz tartozó címek
jelennek meg a lista tetején.

• Ha a [Tárolás] opciót megérinti, egy új hely tá-
rolható el.

4. A kiválasztott célállomás megjelenik. Érintse
meg a [Kezdés] opciót a navigáció megkezdé-
séhez.

m Beállítás hangparanccsal

1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-
mánykeréken található.

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

Célállomás beállítása a tárolt helyekből:

“Address Book”

5GB0396X
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Korábbi célállomások is beállíthatók célállo-
másként.

A rendszer 100 korábbi úti célt tud eltárolni,
automatikusan. Ha a korábban már beállított
célállomások száma túllépi a 100-at, a legrégeb-
bit felülírja az új.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd
az [Előző célpontok] opciót. Megjelenik egy
lista.

3. Érintse meg a korábbi kiindulási pontot vagy
a korábbi célállomást a listában.

4. Érintse meg a [Kezdés] opciót a navigáció
megkezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [m ] opciót, hogy a hely információit
megjeleníthesse.

• Érintse meg a [Hívás] opciót, hogy hívást kezdemé-
nyezhessen a létesítményhez.

m Beállítás hangparanccsal

1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-
mánykeréken található.

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

A korábbi úti célok listájának megjelenítéséhez:

“Previous Destinations”

Célállomásként két utca kereszteződését is be-
állíthatja és a rendszerrel ide terveztetheti meg
az utat.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd a
[Csomópont] opciót.

3. Megjelenik az első utca beviteli képernyő.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg az [Ország] vagy [Város] opció-
kat, hogy leszűkíthesse a keresést az adott
országra és városra.

4. Adja meg az első utca nevét. Az adatok mega-
dása után érintse meg a [Lista] opciót. Meg-
jelenik egy lista.

INFORMÁCIÓ:

Ha az első utca kiválasztása után módosítja
az országot vagy a várost, a kiválasztott első
utca törlésre kerül.

5. Érintsen meg egy utcát a listában, mint az
első utca.

6. Megjelenik egy második beviteli képernyő.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Térkép] opciót a listában, hogy
a kiválasztott kereszteződést megtekinthes-
se.

7. Adja meg a második utca nevét. Az adatok
megadása után érintse meg a [Lista] opciót.
Megjelenik egy lista.

8. Érintsen meg egy utcát a listában, mint a
második utca.

9. A teljes útvonal térképe megjelenik. Érintse
meg a [Kezdés] opciót a navigáció megkezdé-
séhez.

KERESÉS KORÁBBI CÉLÁLLOMÁSOKBÓL CSOMÓPONT BEÁLLÍTÁSA CÉLÁLLOMÁSKÉNT
(Európa)
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Autópálya felhajtók vagy lehajtók is megadha-
tók célállomásként.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, illetve
az [Autópálya-felhajtó/-lehajtó] opciót. Meg-
jelenik egy karakterbeviteli képernyő.

3. Adja meg az autópálya nevét. Az adatok me-
gadása után érintse meg a [Lista] opciót.

4. Érintse meg az előnyben részesített autópá-
lyát.

5. Érintse meg a [Felhajtó] vagy [Kijárat] opciók
valamelyikét. Megjelenik egy lista. Érintse
meg az előnyben részesített célállomást a
listában.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [Rendezés] opciót, majd válas-
sza ki az [Útszám szerint] vagy [Rendezés távol-
ság szerint] opciót, hogy az elemeket rendezni
tudja.

• Érintse meg a [Térkép] opciót a listában, hogy
az autópálya kiválasztott felhajtóját vagy lehaj-
tóját megtekinthesse.

6. A teljes útvonal térképe megjelenik. Érintse
meg a [Kezdés] opciót a navigáció megkezdé-
séhez.

Lehetőség van arra, hogy a megadott város vá-
rosközpontját állítsa be célállomásként.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] és [Célállomás menü] opciókat.

2. Érintse meg a [Városközpont] opciót. Megje-
lenik egy karakterbeviteli képernyő.

3. Adja meg a város nevét és érintse meg a [Lis-
ta] opciót. Megjelenik egy lista.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg az [Utolsó 5 város] opciót, hogy
megjeleníthesse azt az öt várost, amelyet
mostanában állított be célállomásként.

4. Érintse meg az előnyben részesített célállo-
mást a listában.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Térkép] opciót a listában, hogy
a kiválasztott célállomást megtekinthesse.

5. Érintse meg a [Kezdés] opciót a megjelenített
célállomás megerősítése után.

5GB0369X

AUTÓPÁLYA FELHAJTÓK/LEHAJTÓK BEÁLLÍTÁSA
CÉLÁLLOMÁSKÉNT (Európában)

VÁROSKÖZPONT BEÁLLÍTÁSA CÉLÁLLO-
MÁSKÉNT (Európa)
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Ha ismert egy létesítmény telefonszáma, lehető-
ség van a létesítmény telefonszám alapján tör-
ténő keresésére.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az adott telefonszám körzetszáma nem elérhe-
tő a térképadatok között, a rendszer nem képes
megkeresni a helyszínt.

• Csak azok a helyszínek kereshetők a telefonszám
alapján, amelyek megtalálhatók a térkép adatbá-
zisban. Magántelefonszámok nem használhatók a
kereséshez.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd a
[Telefonszámok] opciót. Megjelenik egy bevi-
teli képernyő a telefonszámok megadásá-
hoz.

3. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal
együtt. Az adatok megadása után érintse
meg az [OK] opciót.

INFORMÁCIÓ:

A lista jelenik meg, ha kettő vagy több találat
elérhető. Érintse meg az előnyben részesített
célállomást a listában.

4. A kiválasztott célállomás megjelenik. Érintse
meg a [Kezdés] opciót a megjelenített célál-
lomás megerősítése után.

Lehetőség van a kívánt útvonal korábbi útvona-
lak közül történő kiválasztására. Ez a keresési
módszer csak akkor érhető el, ha a korábbi út-

vonalakat már eltárolta. “Útvonal
eltárolása” (oldal: 7-3)

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd a
[Tárolt útvonalak] opciót. Megjelenik egy lis-
ta.

3. Érintse meg az előnyben részesített útvona-
lat a listában.

4. Ha az eltárolt útvonal megjelenik, érintse
meg az [Indulás ide.] opciót.

5. Érintse meg a [Kezdés] opciót a navigáció
megkezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

A tárolt útvonalak csak helyeket (úti célokat és
köztes pontokat) és útvonaltervezési feltétele-
ket tartalmaznak, magát az útvonalat nem. Ezért
amikor az úti célt egy tárolt útvonal alapján adja
meg, és a jármű aktuális helye eltér attól a hely-
től, amelyen akkor volt, amikor azt eredetileg
eltárolta, előfordulhat, hogy a rendszer egy má-
sik útvonalat ajánl fel.

Célállomást beállíthatja a térkép görgetésével
és egy pont megérintésével.

1. Görgesse a térképet, állítsa a kurzort a kívánt
helyre, majd érintse meg a [m ] opciót vagy
nyomja meg az <m /OK> gombot.

INFORMÁCIÓ:

• A hatékony kereséshez állítsa be a térkép fel-
bontását.

• Az út, amelyet a kereszt segítségével beállított,
villogni kezd, így jelezve, hogy az adott út be-
állítható célállomásként.

2. Érintse meg az [Indulás ide.] opciót.

3. A teljes útvonal megjelenik a kijelzőn. Érintse
meg a [Kezdés] opciót a navigáció megkezdé-
séhez.

5GB0322XZ

CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA TELEFONSZÁM
ALAPJÁN (Hong Kong)

BEÁLLÍTÁS TÁROLT ÚTVONALAKBÓL PONT BEÁLLÍTÁSA A TÉRKÉPEN
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A rendszer a kiválasztott helyszínt állítja be,
mint célállomást és megkezdi az útvonal terve-
zését. Az útvonal keresése után a hangos navi-
gáció is elindítható. Lehetőség van az útvonal
megerősítésére, de megváltoztatására is.

Elérhető elemek

• [Kezdés]:

A navigáció elindítása a kiválasztott úti célig.

Ha több másodpercig semmilyen műveltet
nem hajt végre, a [Kezdés] opció automatiku-
san kiválasztásra kerül és a rendszer meg-
kezdi a navigálást. Ha a gépjárművel halad,
a rendszer automatikusan kiválasztja az
[Kezdés] opciót és a rendszer megkezdi a
navigációt.

• [Több útvonal]:

Kiválaszthat olyan opciókat, mint a leggyor-
sabb/legrövidebb útvonal vagy az autópá-
lyák minimalizálása.

Az útvonalak nem mindig térnek el egymás-
tól.

• [Útvonaladatok]:

Az útvonal információk megjeleníthetők.

• [Köztes pont hozzáadása]:

Lehetővé teszi az útvonal szerkesztését cél-
állomás vagy köztes pont hozzáadásával.

Ha az útvonalhoz úti célt adott, akkor a ko-
rábbi úti cél útszakaszponttá válik.

JND0326XZ

Európa esetében
Választható útvonalfeltételek Útvonal tervezése
[Gyors] Olyan útvonal kiválasztása, amely idő

szempontjából a leggazdaságosabb.
[Gazdaságos] Olyan útvonal kiválasztása, amely

energiafelhasználás szempontjából a
leggazdaságosabb.

[Rövid] Olyan útvonal kiválasztása, amely a
legrövidebb.

[Útdíjas elker.-ése] Olyan útvonal kiválasztása, amely kerüli a
fizetős utakat.

Hong Kong
Választható útvonalfeltételek Útvonal tervezése
[Leggyorsabb útvonal] Olyan útvonal kiválasztása, amely idő

szempontjából a leggazdaságosabb.
[Fizetős utak minimalizálása] Olyan útvonal kiválasztása, amely

minimalizálja a fizetős utakat.
[Legrövidebb távolság] Olyan útvonal kiválasztása, amely a

legrövidebb.

FOLYAMATOK AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA UTÁN
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• [Hely átadása]:

A hely beállítható.

• [Információ]:

Lehetővé teszi, hogy eltárolja az úticélt. Ha a
tárolt térképadatokközött található informá-
ció a célállomásról (utca és telefonszám),
akkor megjelenítésre kerül.

INFORMÁCIÓ:

• A becsült érkezési idő (ETA) ellenőrizhető a kijelző
jobb alsó sarkában.

• A már beállított útvonalhoz is adhat hozzá vagy
szerkesztheti a célállomást, illetve a köztes ponto-
kat.

“Az útvonal szerkesztése” (oldal: 5-7)

A CÉLÁLLOMÁS MOZGATÁSA
Az úti cél helyét módosíthatja úgy is, hogy a
kurzort a térképen mozgatja.

1. A beállítás után érintse meg a [Hely átadása]
opciót.

2. Egy térkép képernyő jelenik meg, ahol a cél-
állomás a térkép közepén található.

3. Állítsa be a helyet a kurzor segítségével,
majd nyomja meg az [OK] gombot. Egy meg-
erősítő üzenet jelenik meg. Erősítse meg az
üzenet tartalmát, érintse meg az [Igen] opciót
a célállomás módosításához.

INFORMÁCIÓ:

A térkép felbontása megváltoztatható a [m ]
megérintésével.

JND0322X
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Az útvonal beállítása után nyomja meg a [Kez-
dés] gombot a navigáció elindításához.

Navigálás közben a rendszer átvezeti Önt a me-
gadott pontokon, hang- és vizuális instrukciók
segítségével.

FIGYELMEZTETÉS:

• A navigációs rendszer hang- és vizuális instrukciói
csak referenciaként szolgálnak. Előfordulhat,
hogy az utasítás nem megfelelő az adott helyzet-
ben.

• Amikor a javasolt útvonalon halad végig, minden
esetben tartsa be közlekedési szabályokat
(pl.: egyirányú út).

“Navigálás” (oldal: 10-7)

HANGOS NAVIGÁLÁS

Az audio navigáció alapjai
A hangos navigáció bemondja a kereszteződés-
hez közeledve, hogy melyik irányba kell elfor-
dulni.

Példa hangos navigálásra:

A hangos útmutatás beállításai módosíthatók a
[Hangos útmutatás beállításai] opcióból.

“Navigációs beállítások” (oldal: 5-12)

j1 “400 méter múlva foruljon jobbra (balra).”

j2 “400 méter múlva hajtson fel jobbra, az
autópálya-felhajtóra.”

j3 “Két kilométer múva múlva térjen le a
kijáratnál.”

j4 “Megérkezett úti céljához Az
útvonalvezetés befejezése.”

INFORMÁCIÓ:

• A távolságok a jármű sebességétől függően eltér-
hetnek.

• Az irányok az úttípustól függően eltérhetnek.

• Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a hangos na-
vigáció és a tényleges útviszonyok nem egyeznek

INI0119

A NAVIGÁLÁSRÓL
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meg. Ez annak következtében fordulhat elő, hogy
a tényleges út és a térképen lévő információk kö-
zött eltérés lehet a gépjármű sebességéből faka-
dóan.

• Azokban az esetekben, amikor a hangos navigáció
nem egyezik meg a tényleges útviszonyokkal, kö-
vesse a közlekedési táblákról és útburkolati jelek-
ről szerzett információkat.

• Amikor egy navigációs ponthoz (kereszteződés
vagy sarok) vagy úti célhoz, stb. közeledik, az au-
dioeszköz bemondja a hátralévő távolságot és/
vagy a kanyarodási irányt. Nyomja meg és tartsa
nyomva a <MAP/VOICE> gombot, hogy az utasítást
megismételje.

A hangüzenet megismétlése
Ez a funkció a navigáció során érhető el, az út-
vonalterv elkészülésétől az úti cél eléréséig.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a <MAP/VOICE>
gombot. A hangos utasítás megismétlésre ke-
rül.

INFORMÁCIÓ:

• Ha a <MAP/VOICE> gombot megnyomja és lenyom-
va tartja, miközben a gépjármű a javasolt útvonal-
tól eltér és amikor az újratervezési funkció ki van
kapcsolva, a hangnavigálás a következőket közli:
“Kérem, folytassa útját a kiemelt úton.”

• Ha a <MAP/VOICE> opciót megnyomja és lenyomva
tartja, amikor a gépjármű rossz irányba halad, ha
hangnavigálás a következőket közli: “Ha lehetsé-
ges, forduljon meg.”

Célállomásra való figyelmeztetés
Amikor a célállomáshoz közelít, a hangos navi-
gálás bejelenti “Megérkezett úti céljához. Az út-
vonalvezetés befejezése.” A célállomás megkö-
zelítéséhez használja a képernyőn látható tér-
képet.

Megjegyzések az audio navigációval
kapcsolatban

• A hangos navigálás ebben a rendszerben csak ki-
egészítő funkció. Amikor a gépjárművet vezeti, el-
lenőrizze a útvonalat a térképen és kövesse a kihe-
lyezett közlekedési táblák jelzéseit.

• A hangos navigáció csak azokban a kereszteződé-
sekben aktív, amelyek megfelelnek bizonyos felté-
teleknek. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a
járműnek el kellene fordulnia, de nincs hangos
navigáció.

• A hangos navigáció tartalma változhat a fordulás
irányától és a kereszteződés típusától függően.

• A hangos navigáció időzítése változik a helyzettől
függően.

• Ha a jármű letért a felajánlott útvonalról, a hangos
navigáció nem áll rendelkezésre. A rendszer nem
közli ezt. Ilyenkor hívja segítségül a térképet, és
tervezze újra az útvonalat.

“Útvonal újratervezése” (oldal: 5-9)

• Előfordulhat, hogy a hangos navigálás nem esik
pontosan egybe az utak számozásával, illetve az
irányokkal az autópályák kereszteződésénél.

• Előfordulhat, hogy az audió navigáció nem helyes-
en jelzi az utcaneveket az autópálya kijáratoknál.

• A megjelenített utcanevek eltérhetnek a tényleges
utcanevektől.

• Az audio navigáció nem elérhető, amikor a [Hang-
os útmutatás] ki van kapcsolva.

“Hangerő beállítása” (oldal: 8-7)

• A hangos navigálás akkor kezdődik el, amikor a
gépjármű a javasolt útvonalra ér. A térképen ellen-
őrizze, hogyan juthat el az útvonal kezdőpontjá-
hoz.

• Amikor megközelít egy közbeeső pontot, a követ-
kező üzenet hangzik el: “Megérkezett az 1. (2., 3.,
4., ...) útponthoz.” A hangos navigáció átvált az
útvonal következő részére. Amikor a hangos navi-
gálás nem elérhető, kövesse a térképen látható
irányokat.

• Bizonyos esetekben a hangos navigáció még a cél
elérése előtt befejeződik. A térképen a cél ikonját
követve közelítse meg a célt.

• Ha a rendszer felismeri, hogy a célállomás (köz-
beeső pont) melyik oldalon helyezkedik el, a hang-
os navigálás közli, hogy “jobbra/balra található”,
miután megérkezett a célállomáshoz.
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• A hangos navigáció lehet, hogy működik, lehet,
hogy nem, mindez függ az utak szögétől az adott
kereszteződésben.

• Az autópálya sávinformációk csak a nagyobb autó-
pályák esetén érhetők el és a navigáció nem elér-
hető minden egyes kereszteződésnél, illetve lehaj-
tónál.

• Az autópálya lehajtóval kapcsolatos információk
eltérhetnek a lehajtónál található táblákon szerep-
lő tényleges információktól.

• Mivel nem lehet figyelembe venni azokat az utakat,
amelyek szezonálisan elérhetők, előfordulhat,
hogy a rendszer olyan útvonalat jelenít meg, amely
nem felel meg a tényleges útvonal-korlátozások-
nak. Minden esetben kövesse a tényleges korláto-
zásokat.

NAVIGÁCIÓS KÉPERNYŐK
A navigációs rendszer térképet és különböző in-
formációkat jelenít meg, a helyzettől függően.

Navigáció a térkép képernyőn

A navigáció kezdetekor a kis kanyarodási nyíl
megjelenik a térkép képernyő bal felső sarká-
ban. Ez a nyíl azt mutatja, hogy a következő
navigációs pontnál (sarok vagy kereszteződés)
melyik irányba kell kanyarodni. Ezenkívül a tá-
volság is megjelenítésre kerül. A képernyő tete-
jén a következő navigációs pontig hátralévő tá-
volság és a következő utca neve látható. Előfor-
dulhatnak olyan esetek is, amikor a rendszer a
következő utca nevét közli.

Kinagyított kereszteződés nézet

Amikor egy navigációs ponthoz közeledik, a
rendszer automatikusan osztott képernyős
módra vált, és a bal oldalon megjeleníti a keresz-
teződés kinagyított képét. Ha szeretne az előző
képernyőre váltani miközben a kereszteződések
nagyított nézete látható, nyomja meg a <MAP/
VOICE> gombot az INFINITI vezérlőn.

5GB0277X JNE0356X
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Navigáció leágazásnál

Amikor autópályán halad és kb. két km-re (kb.
egy mérföld) van egy leágazástól, a rendszer
automatikusan átvált osztott képernyős módra,
és a bal oldalon megjeleníti a leágazás kinagyí-
tott képét. Miután elhagyta a leágazást, a rend-
szer automatikusan visszatér teljes képernyős
módra. Ha szeretne az előző képernyőre váltani
miközben az útelágazások nagyított nézete lát-
ható, nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot az
INFINITI vezérlőn.

Route Information

Amikor egy navigációs ponthoz közeledik, a
képernyő bal oldala automatikusan átvált a ke-
reszteződés kinagyított képére. Ha szeretne az
előző képernyőre váltani, nyomja meg a <MAP/
VOICE> gombot az INFINITI vezérlőn.

A beállítástól függően a rendszer képes folya-
matosan az osztott képernyőt, mint műveleti lis-
tát megjeleníteni.

Autópálya lehajtó információk
megjelenítése

Európa esetében:

Ha az [Autom. megjelen. Autóp. Módban] opció
be van kapcsolva és az útvonal autópályákat
vagy fizetős utakat is tartalmaz, az útvonal infor-
mációk között megjelenítésre kerül minden le-
hajtó, amely rendelkezik lehajtó információval.
A lehajtó információk ikonként jelennek meg.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 3-10)

Hong Kong:

Ha az [Autom. megjelen. Autóp. Módban] opció
be van kapcsolva és az útvonal autópályákat
vagy fizetős utakat is tartalmaz, az útvonal infor-
mációk között megjelenítésre kerül minden le-
hajtó, amely rendelkezik lehajtó információval.
A lehajtó információk ikonként jelennek meg.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 3-10)

5GB0400X JNB0450X
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Navigálási képernyő beállításai
A navigálási képernyő mindenkor megjeleníthe-
tő, még akkor is, amikor a gépjármű távol van a
navigálási pontoktól. Különböző képernyők ál-
líthatók be.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 3-10)

A beállított útvonal törölhető.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal törlése] opciót.

3. Egy üzenet jelenik meg.

INFORMÁCIÓ:

• A törölt útvonal nem aktiválható újra.

• [Útvonal törlése] opcióval törölheti az összes útvo-
nalat, beleértve az útvonalpontokat is. Az egyes
útvonalpontoktörléséhez válassza ki az [Útv. szer.]
opciót.

VIGYÁZAT:

Mielőtt az útvonalakat módosítja, minden esetben áll-
jon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen. Ha az
útvonalat vezetés közben módosítja, balesetet okoz-
hat.

Navigálás közben az útvonal feltételei változhat-
nak és az útvonal információkat ellenőrizheti.
Állítsa be az útvonal feltételeit saját igényei sze-
rint.

Az útvonal menü képernyője csak akkor elérhe-
tő, ha van beállított célállomás.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal menü] opciót. A kö-
vetkező beállítások elérhetők.

Elérhető beállítások

• [Útvonal szerkesztése]:

Célállomás vagy köztes pont hozzáadása
vagy szerkesztése a már beállított útvonal-
hoz.

“Az útvonal szerkesztése” (oldal: 5-7)

• [Keresési feltételek beállításai]:

Megváltoztathatja az útvonal keresésének
feltételeit az útvonal mentén.

“Útvonal beállítások” (oldal: 5-12)

AZ ÚTVONAL TÖRLÉSE ÚTVONAL MENÜ
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• [Újratervezés]:

Kézi üzemmódban a keresési feltételek meg-
változtatása után keressen útvonalat és ter-
veztesse meg azt a rendszerrel.

“Útvonal újratervezése” (oldal: 5-9)

• [Célpont megjelenítése]:

A célállomás megjelenika térkép képernyőn.

• [Kitérő]:

– Bizonyos távolságra kitérő utat kereshet.

“Kitérő útvonal keresése
(Európa)” (oldal: 5-10)

“Kitérő útvonal keresése (Hong
Kong)” (oldal: 5-11)

– [Javasolt alternatív útvonal]:

Olyan keresési beállítás, amely elkerüli
a közlekedési dugót és a balesetet.

“Kitérő útvonal keresése
(Európa)” (oldal: 5-10)

• [Útvonal törlése]:

Az útvonalon a célállomásokés a köztes pon-
tok törlésre kerülnek.

• [Útvonaladatok]:

Az útvonal információk megjeleníthetők.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal szerkesztése] opciót.

3. Érintse meg az elemet, amelyet szeretne
szerkeszteni.

Elérhető beállítások

j1 [Célpont hozzáadása]:

Érintse meg a célpont hozzáadásához.

“Úti cél vagy útszakaszpont
hozzáadása” (oldal: 5-8)

j2 Aktuális cél

Megváltoztathatja vagy törölheti a
célállomást.

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/törlése” (oldal: 5-8)

j3 Útvonal célállomásig való tervezésének
feltételei:

Megváltoztathatja az útvonal célállomásig
való tervezésének feltételeit.

“Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása” (oldal: 5-9)

j4 [Köztes pont hozzáadása]:

“Úti cél vagy útszakaszpont
hozzáadása” (oldal: 5-8)

j5 Aktuális köztes pont:

Megváltoztathatja vagy törölheti a köztes
pontot.

“A célállomás, illetve a köztes
pontok sorrendjének
megváltoztatása” (oldal: 5-9)

j6 Útvonal köztes pontig való tervezésének
feltételei:

Megváltoztathatja az útvonal köztes pontig
való tervezésének feltételeit.

“Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása” (oldal: 5-9)

j7 [Rendezés]:

A köztes pontok, illetve a célállomás sorba
rendezhető.

5GB0373X
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j8 [Útvonal tárolása]:

Eltárolhatja az útvonalat, amely
tartalmazza a célállomást és az
útvonaltervezés feltételeit is. Maximum öt
útvonal tárolható el. Az eltárolt útvonalak
könnyedén megnyithatók és beállíthatók
felajánlott útvonalként.

ÚTI CÉL VAGY ÚTSZAKASZPONT
HOZZÁADÁSA
A már beállított útvonalhoz hozzáadható egy
célállomás vagy érintendő pont. Összesen hat
célállomást vagy út közbeni pontot lehet beállí-
tani.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal szerkesztése] opciót.

3. Érintse meg a [Célállomás hozzáadása] vagy
[Útvonalpont hozzáadása] opciót.

INFORMÁCIÓ:

Ha a [Célállomás hozzáadása] opciót kivá-
lasztja, az éppen aktuális célállomás átvált
útközbeni pontra.

4. Célállomás vagy útközbeni pont beállítása. A
célállomás vagy útközbeni pont keresésének
módja ugyanaz, mint a célállomás keresésé-
nek módja.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

5. A rendszer újratervezi az útvonalat. Az útvo-
nal tervezésének befejezése után a képernyő
automatikusan visszatér az útvonal szerkesz-
tése képernyőhöz. Szükség szerint állítsa be
az útvonal feltételeit.

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/törlése” (oldal: 5-8)

INFORMÁCIÓ:

Az előző útvonal automatikusan törlésre kerül.

CÉLÁLLOMÁS VAGY ÉRINTENDŐ PONT
SZERKESZTÉSE/TÖRLÉSE
A már beállított célállomás vagy érintendő pont
módosítható vagy törölhető. Ha a helyet akkor
módosítja vagy törli, amikor a javasolt útvonal
már beállításra került, a korábbi javasolt útvonal
újratervezésre kerül.

1. Érintse meg a már beállított végállomást vagy
köztes pontot.

2. Érintse meg az elemet, amelyet szeretne be-
állítani.

Elérhető beállítások

• [Hely átadása]:

Az úti cél vagy a köztes pont helyét módo-
síthatja úgy is, hogy a kurzort a térképen
mozgatja.

• [Törlés]:

A már beállított célállomás vagy köztes
pont törölhető.

INFORMÁCIÓ:

Ha a célállomás törlésre került, az utolsó útköz-
beni pont lesz az útvonal célállomása.

5GB0347XZ
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AZ ÚTVONAL TERVEZÉSI
FELTÉTELEINEK MEGVÁLTOZTATÁSA
A különböző útközbeni pontokközött különböző
tervezési feltételeket állíthat be. A feltételek be-
állítása után a teljes útvonal újratervezésre ke-
rül.

1. Érintse meg az előnyben részesített, célállo-
máshoz vagy köztes pontokhoz vezető útvo-
nal szakaszát.

2. Érintse meg a kívánt feltételt.

“Folyamatok az útvonal beállítása
után” (oldal: 4-15)

3. A feltételek megváltoznak és a kijelző vissza-
vált az útvonal szerkesztését engedélyező
képernyőre.

INFORMÁCIÓ:

Előfordulhat, hogy az újratervezett útvonal nem
a legrövidebb mivel a rendszer biztonsági okok-
ból előnyben részesíti azokat az útszakaszokat,
amelyeken könnyebb vezetni.

A CÉLÁLLOMÁS, ILLETVE A KÖZTES
PONTOK SORRENDJÉNEK
MEGVÁLTOZTATÁSA
A már beállított célállomások és köztes helyek
sorrendje megváltoztatható.

1. Érintse meg a [Rendezés] opciót. A célállomá-
sok és köztes pontok listája megjelenik.

2. Érintse meg a [m ] opciót (egy figyelmeztető
hang szólal meg), csúsztassa az ujját arra a
helyre, amelyre szeretne elmozdulni, majd
vegye el az ujját a képernyőről.

3. Érintse meg a [m ] opciót a módosításhoz.

A keresési feltételek megváltoztatása után kézi
üzemmódban újratervezheti az útvonalat.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal menü] opciót, majd a
[Újraszámítás] opciót.

3. Megjelenik egy üzenet, és az útvonal újrater-
vezése megtörténik.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az útvonalon beállít egy köztes pontot, akkor a
rendszer csak egy útvonalat keres, még akkor is,
ha az újratervezés be van állítva.

• Ha a gépjármű eltér a javasolt útvonaltól, a rend-
szer automatikusan újratervezi az útvonalat az ak-
tuális ponttól a célállomásig az automatikus újra-
tervezés funkció segítségével.

“Útvonal beállítások” (oldal: 5-12)
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A kitérő útvonal beállításának két módja van:
Kitérő útvonal beállítható a közlekedési infor-
mációk figyelembe vételével és a kitérő útvonal
hosszának megadásával

A KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
ALAPJÁN SZÁMÍTOTT KITÉRŐ
Ha az útvonalon valamilyen rendkívüli esemény
történik vagy ha a rendszer egy gyorsabb utat
talál, a kitérő útvonal figyelmeztető üzenete au-
tomatikusan megjelenik. Ha nem veszi észre az
automatikus figyelmeztetést, a kitérő manuáli-
san is kikereshető.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal menü] opciót, majd
érintse meg a [Kitérő] opciót

3. Érintse meg a [Javasolt alternatív útvonal] op-
ciót.

4. Amikor a kitérő útvonal keresése sikeres,
részletes információ jelenik meg az útvonal-
ról valamint megjelenik a két útvonal össze-
hasonlítása.

j1 : Aktuális útvonal (kék)

j2 : Új útvonal (lila)

j3 : Útvonalak váltása esetén becsült idő és
távolság

5. A javasolt kitérő útvonal elfogadásához érin-
tse meg az [Igen] opciót.

INFORMÁCIÓ:

• Az közlekedési információk csak abban a körzet-
ben elérhetők, ahol RDS-TMC kerül sugárzásra. Né-
hány régióban az RDS-TMC információk nem elér-
hetők.

• Ha nincs útvonal beállítva vagy a [V. idejű forg-i
info haszn-a] opció ki van kapcsolva, ez a funkció
nem működik.

“Útvonal beállítások” (oldal: 5-12)

• Ha nem választ ki kitérő útvonalat és nem hajt
végre további lépéseket, a javasolt kitérő útvonal
törlésre kerül.

• A javasolt kitérő útvonal előhívható még az üzenet
eltűnése után is úgy, hogy kiválasztja a [Javasolt
alternatív útvonal] opciót. Ezt követően a rendszer
kitérő utat keres és megjeleníti a javasolt utat, ha
van elérhető.

A MEGADOTT TÁVOLSÁG ALAPJÁN
SZÁMÍTOTT KITÉRŐ
A javasolt útvonalról való letéréshez beállítható,
hogy egy meghatározott távolságot kerülőúton
tegyen meg.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal menü] opciót, majd a
[Kitérő] opciót.

3. Érintse meg a listában azt a távolságot, ame-
lyet szeretne beállítani a kitérő útra. A rend-
szer útvonalat tervez a megadott távolsággal
és az útvonal megjelenik a térképen.

INFORMÁCIÓ:

• Ha a jármű letért a felajánlott útvonalról, akkor a
[Kitérő] funkció nem választható ki.

• Ha a rendszer nem tud kerülő utat tervezni a me-
gadott feltételek alapján, az előzőleg javasolt út-
vonal jelenik meg a térképen.

• Ha a jármű nagy sebességgel halad, akkor előfor-
dulhat, hogy a kerülőútvonal egy olyan helyről kez-
dődik, amit a jármű már elhagyott.

JNE0354X

KITÉRŐ ÚTVONAL KERESÉSE (Európa)

5-10 Navigálás



AUTOMATIKUS KERÜLŐÚTVONAL
Ha az [Automatikus újratervezés] és a [V. idejű
forg-i info haszn-a] opciók be vannak kapcsolva
a részletes útvonal beállításban, egy üzenet je-
lenik meg, amikor a rendszer kitérő útvonalat
talál.

“Útvonal beállítások” (oldal: 5-12)

A javasolt kitérő útvonal elfogadásához érintse
meg az [Igen] opciót.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az üzenet megjelenését követő egy percen belül
nem reagál az üzenetre, akkor az üzenet eltűnik. A
kerülő útvonal ilyenkor elvetésre kerül, és a jelen-
legi útvonal nem változik.

• Ha a [Forgalmi értesítések] opció be van kapcsolva
a navigációs beállításokban, hangos navigáció
hallható ugyanakkor, amikor az üzenet jelenikmeg
a képernyőn.

A javasolt útvonalról való letéréshez beállítható,
hogy egy meghatározott távolságot kerülőúton
tegyen meg.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal menü] opciót, majd
érintse meg a [Kitérő] opciót.

3. Érintse meg a listában azt a távolságot, ame-
lyet szeretne beállítani a kitérő útra. A rend-
szer útvonalat tervez a megadott távolsággal
és az útvonal megjelenik a térképen.

INFORMÁCIÓ:

• Ha a jármű letért a felajánlott útvonalról, akkor a
[Kitérő] funkció nem választható ki.

• Ha a rendszer nem tud kerülő utat tervezni a me-
gadott feltételek alapján, az előzőleg javasolt út-
vonal jelenik meg a térképen.

• Ha a jármű nagy sebességgel halad, akkor előfor-
dulhat, hogy a kerülőútvonal egy olyan helyről kez-
dődik, amit a jármű már elhagyott.
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Az útvonal tervezési feltételei és az útvonalter-
vezés beállítható.

ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSOK

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg az [Útvonalkeresési feltételek]
opciót.

A megjelenő elemek a modelltől és az országtól függően változhatnak.

Európa esetében

Beállítandó elem Művelet
[Keresési beállítások] Kiválaszthatja a keresési beállításokat.

“Folyamatok az útvonal beállítása után” (oldal: 4-15)

[Útvonal preferencia] [Útdíjas elker.-ése] (ha van) Minimalizálhatja a fizetős utak használatát.
[I-ben korl. haszn. utak h-a] Olyan utak használata, amelyekre időbeli korlátozás van.
[V. idejű forg-i info haszn-a] Az RDS-TMC sugárzásból érzékelt legfrissebb közlekedési adatok használata.
[Elker. ter. beáll-ok haszn-a] Életbe léptetheti a kerülendő területekre vonatkozó beállításokat.

“Kerülendő terület tárolása” (oldal: 7-4)

[Kompok használata] Figyelembe veszi a kompok használatát.
[Megtanult utak haszn-a] Használhatja azokat az utakat, amelyeket a leggyakrabban használ, ez a

rendszer öntanuló technikájának segítségével lehetséges.
[Automatikus újratervezés] Ha a gépjármű letér a javasolt útvonalról, a rendszer automatikusan újratervezi

az útvonalat, amely visszavezeti a gépjárművet a javasolt útvonalra.

NAVIGÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK
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Hong Kong

Beállítandó elem Művelet
[Keresési beállítások] Kiválaszthatja a keresési beállításokat.

“Folyamatok az útvonal beállítása után” (oldal: 4-15)

[Útvonal preferencia] [I-ben korl. haszn. utak h-a] Olyan utak használata, amelyekre időbeli korlátozás van.
[Elker. ter. beáll-ok haszn-a] Az elkerülendő területek beállításaiban megadott területek elkerülése.

“Kerülendő terület tárolása” (oldal: 7-4)

[Automatikus újratervezés] A rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat, hogy letér a javasolt útról.

INFORMÁCIÓ:

• Az útvonaltervezéshez egy időben csak egy feltétel
használható.

• Előfordulhat, hogy az újratervezett útvonal nem a
legrövidebb mivel a rendszer biztonsági okokból
előnyben részesíti azokat az útszakaszokat, ame-
lyeken könnyebb vezetni.

• Ha az útvonal feltételeit a [Keresési kritériumok]
opcióban állítja be, az útvonal összes szakasza
megfelel azoknak a feltételeknek, még akkor is,
ha más feltételeket állított be az [Útvonal szerkesz-
tése] opcióban.

• Ha az [I-ben korl. haszn. utak h-a] opció ki van kap-
csolva, a rendszer úgy tervezi meg az útvonalat,
hogy nem veszi figyelembe a napokra vagy időpon-
tokra vonatkozó korlátozásokat. Ezért a javasolt
útvonal tartalmazhat olyan útszakaszt, amelyre va-

lamely napon vagy a nap valamely időszakában
korlátozás van érvényben. Amikor az útvonalon
vezet, minden esetben a közlekedési szabályokat
kövesse függetlenül attól, hogy az [I-ben korl.
haszn. utak h-a] be vagy ki van kapcsolva.

• Ha a rendszer nem tud alternatív útvonalat felaján-
lani, akkor az előző útvonalat jeleníti meg.

• Ha a jármű letért a felajánlott útvonalról, akkor a
rendszer egy új útvonalat tervez.

Európa esetében

• A közlekedési dugókra vonatkozó, térképen meg-
jelenített információk nem tekinthetők statiszti-
kailag pontos közlekedési információnak.

• Még bekapcsolt [I-ben korl. haszn. utak h-a] opció
mellett is előfordulhat, hogy a kitérő út nem kerül
megjelenítésre azon a helyen, ahol a közlekedési
dugó van, ha az adott területre nem áll rendelke-
zésre közlekedési információ.

• A rendszer nem tervez kitérő utat, ha a közlekedési
dugó vagy lezárás a jelenlegi helyzettől távol van.

• A rendszer úgy számol, hogy a kiinduló pont és a
célállomás között a lehető legrövidebb idő teljen
el. Ha nincsenek megfelelő útvonalak, előfordul-
hat, hogy a rendszer olyan útra vezeti, ahol torló-
dás van ahelyett, hogy kitérő utat tervezne.

• Az közlekedési információk csak abban a körzet-
ben elérhetők, ahol RDS-TMC kerül sugárzásra. Né-
hány régióban az RDS-TMC információk nem elér-
hetők.
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NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSOK
A navigáláshoz különböző információk megjele-
nítése állítható be és/vagy a hangos navigálás
ki- illetve bekapcsolható.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg az [Útmutatás beállításai] ele-
met.

A megjelenített elemek modelltől és országtól
függően változhatnak.
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Európa esetében

Beállítandó elem Művelet
[Hangnavigáció] A hangnavigálás aktiválása illetve deaktiválása.
[Útmutatás hangereje] Beállíthatja az útmutatás hangerejét.
[Hangos útmutatás
beállításai]

További beállítási lehetőségeket biztosít a hangnavigálással vagy a hangjelzésekkel
kapcsolatban.[Fordulási hely]

[Egyszerű útmutatás]
[Normál útmutatás]
[Teljes útmutatás]

[Forgalmi értesítések] Aktiválhatja/deaktiválhatja a forgalmi értesítéseket. Ha ez az elem aktív, a rendszer az
útvonallal kapcsolatos forgalmi értesítéseket ad. A visszajelző lámpa világít, ha a
közlekedési hírek aktiválva vannak.

[Útdíj útmutató] Bekapcsolhatja az útdíj útmutatót.
[Kis kanyarodó nyíl a térképen] Megjelenít egy nyilat a térkép képernyőn, amely a következő fordulás irányát mutatja.
[Előzési zóna adatai] Megjeleníti az előzési zóna információkat a térkép képernyőn.
[Érkez.i idő formátuma] [Becsült érkezési idő] Megjeleníti a becsült érkezési időt.

[Hátralévő utazási idő] Megjeleníti a célbeérkezésig még szükséges időt.
[Becsült idő] [Cél] Megjelenítheti a kijelzőn az úti célig vagy a köztes pontig - amely a kijelzőn is megjelenik -

még hátralévő időt. Megjeleníti a m -t a célhoz való érkezés időtartama mellett.
[Közeli útpontok] Megjeleníti a m -t az útponthoz való érkezés időtartama mellett.
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[Átlagsebességek beállítása] [Auto] Ha ez az elem ON állásban van, a rendszer automatikusan kiszámítja a célba érkezésig
szükséges időt.

[Autópálya] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét az autópályán.
[Főút] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét a főútvonalakon.
[Városi út] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét a városi utakon.
[Lakóövezeti] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét a lakott területek útjain.
[Alapért. beáll-ok visszaáll-a] Visszaállíthatja az összes átlagos járműsebesség értékeket az alapértelmezett értékekre.

[Automatikus újratervezés] Ha a gépjármű letér a javasolt útvonalról, a rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat,
amely visszavezeti a gépjárművet a javasolt útvonalra.

Hong Kong

Beállítandó elem Művelet
[Hangnavigáció] A hangnavigálás aktiválása illetve deaktiválása.
[Útmutatás hangereje] Beállíthatja az útmutatás hangerejét.
[Hangos útmutatás beállításai] További beállítási lehetőségeket biztosít a hangnavigálással vagy a

hangjelzésekkel kapcsolatban.
[Fordulási hely] Útmutatás annál a fordulási helynél, ahol a manőver szükséges.
[Egyszerű útmutatás] Útmutatás a tényleges fordulási pont előtt két művelettel.
[Normál útmutatás] Útmutatás a tényleges fordulási pont előtt egy művelettel, illetve a tényleges

fordulási pontnál.
[Teljes útmutatás] Útmutatás a tényleges fordulási pont előtt minden egyes elérhető pontnál,

illetve a tényleges fordulási pontnál.
[Forgalmi értesítések] Aktiválhatja/deaktiválhatja a forgalmi értesítéseket. Ha ez az elem aktív, a

rendszer az útvonallal kapcsolatos forgalmi értesítéseket ad. A visszajelző
lámpa világít, ha a közlekedési hírek aktiválva vannak.

[Útmutató egyesítése] Útmutatást ad, amikor az utak egybefonódnak.
[Csomópontok] Megjeleníti az autópályák csomópontjainak nézetét.
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[Kereszteződés adatai] [Mindig] Mindig megjeleníti a csomópontok információit.
[Útmutatás közben] Megjeleníti a csomópontok információit az útmutatás közben.
[Nincs] A csomópontok információi nem kerülnek megjelenítésre.

[Érkez.i idő formátuma] [Becsült érkezési idő] Megjeleníti a becsült érkezési időt.
[Hátralévő utazási idő] Megjeleníti a célbeérkezésig még szükséges időt.

[Becsült idő] [Cél] Megjelenítheti a kijelzőn az úti célig vagy a köztes pontig - amely a kijelzőn is

megjelenik - még hátralévő időt. Megjeleníti a m -t a célhoz való érkezés
időtartama mellett.

[Közeli útpontok] Megjeleníti a m -t az útponthoz való érkezés időtartama mellett.
[Átlagsebességek beállítása] [Auto] Ha ez az elem ON állásban van, a rendszer automatikusan kiszámítja a célba

érkezésig szükséges időt.
[Városok közti autópá.k] Beállíthatja a gépjármű sebességét a városok közti autópályákon.
[Egyéb útdíjas utak] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét a fizetős utakon.
[Államközi/állami/főút] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét az államközi, állami, stb.

főútvonalakon.
[Lakóövezeti] Beállíthatja a gépjármű átlagsebességét a lakott terület útjain.
[Alapért. beáll-ok visszaáll-a] Visszaállíthatja az átlagos járműsebesség értékeket az alapértelmezett

értékekre.
[Automatikus újratervezés] Ha a gépjármű letér a javasolt útvonalról, a rendszer automatikusan újratervezi

az útvonalat, amely visszavezeti a gépjárművet a javasolt útvonalra.

INFORMÁCIÓ:

A hangos navigálás hangereje beállítható az audiorendszer hangerőszabályozó gombjának elforgatásával vagy a <+>/<-> gombok kormánykeréken való
megnyomásával, miközben a navigáció zajlik.
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A navigációs rendszer a lehető legjobb forrásból
veszi a közlekedési információkat és engedélye-
zi az RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Mes-
sage Channel) funkciót, hogy az információkat a
rendszer a navigálásnál figyelembe vehesse. Az
RDS-TMC információkat egy külön FM állomás
sugározza, tehát Ön akkor is hallgathatja a rádi-
ót, amikor ezek az információk sugárzásra kerül-
nek. A közlekedési információk csak azokon a
területeken jeleníthetők meg, ahol az RDS-TMC
sugárzásra kerül. Néhány területen a közlekedé-
si információk nem elérhetők.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
az [Információ] opciót.

2. Érintse meg a [Közlekedési információ] opci-
ót.

3. Érintse meg a kívánt információt.

Elérhető elem Művelet
[Információk a közeli forgalomról] Megjelenítheti a gépjármű aktuális helyzete közelében elérhető

közlekedési információk listáját.
[Útvonal adatok] Ez csak akkor érhető el, ha útvonal van beállítva. Megjelenítheti

azon közlekedési információk listáját, amelyet a rendszer a
gépjármű aktuális helyzetétől a beállított célállomásig vezető
úton észlelt. A megjelenített eseményekről részletes
információkat is láthat.

RDS-TMC TULAJDONSÁGOK ELÉRHETŐ KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
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Megjelenítheti azon közlekedési információk
listáját, amelyet a rendszer a gépjármű aktuális
helyzetétől a beállított célállomásig vezető úton
észlelt. A megjelenített eseményekről részletes
információkat is láthat.

1. Érintse meg az eseményt, hogy a részletes
információkat ellenőrizni tudja. Érintse meg
a [Térkép] opciót, hogy megjeleníthesse a
közlekedési információ helyét.

2. A kiválasztott esemény körüli térkép megje-
lenítésre kerül. A kijelzőn részletes informá-
ciókat talál a eseményről.

Az üzenet görgethető.

3. Érintse meg a [m ] opciót, hogy visszatér-
hessen az előző képernyőre.

Ha a rendszer a gépjármű aktuális helyzetének
közelében fontos eseményt érzékel, automati-
kusan egy üzenet jelenik meg a kijelzőn egy
hang üzenet kíséretében.

Ez az üzenet tartalmaz egy ikont, egy esemény
típust, esemény információt, illetve a közvetlen
távolságot az aktuális helyzet és az esemény
között.

INFORMÁCIÓ:

• A fontos közlekedési hírek megjelennek, függetle-
nül attól, hogy a közlekedési információk be van-
nak-e kapcsolva.

• Ha több fontos esemény is érzékelhető, az az ese-
mény jelenik meg, amely közvetlen távolsága a
legkisebb az aktuális helyzettől mérve.

• Ha a fontos esemény a javasolt útvonalon található
és kerülőút is rendelkezésre áll, a kerülőút figyel-
meztető képernyő jelenik meg, amikor a gépjármű
megközelíti a kerülőút kezdőpontját.

JNG0280X

JNG0279X

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK LISTÁJÁNAK
MEGTEKINTÉSE

FONTOS KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
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Ez megjelenítheti vagy megváltoztathatja a köz-
lekedési információkkal kapcsolatos funkciók
beállításait.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] ikont, majd a [Navi-
gáció] elemet.

3. Érintse meg a [Forg. adatok beállításai].

4. Érintse meg a kívánt beállítást. A kiválasztott
beállítás jelzőlámpája világít.

Rendelkezésre álló beállítások

• [Forg-i info megjel-e tk-en]

Vezetés közben az összes RDS-TMC informá-
ciót megjeleníti a térképen.

• [TMC szolgáltatás]

A RDS-TMC sugárzás hangolásának megha-
tározása.

• [RDS-TMC a térképen]

Kiválaszthatja és megjelenítheti a vonatkozó
RDS-TMC ikont a térképen.

• [Forgalmi értesítések]:

Megjeleníti az útvonal mentén elérhető köz-
lekedési információkat.

INFORMÁCIÓ:

• Az RDS-TMC rendszer automatikusan frissíti és fel-
ülírja az információkat. Néhány területen a közle-
kedési információk nem elérhetők.

• A képernyőn megjelenő RDS-TMC ikon színe jelzi a
közlekedési információk vételi állapotát. Az ikon
zöldre vált, ha az adott területen a közlekedési
információk foghatók, illetve ha az RDS-TMC rend-
szer fogja a sugárzott jeleket.

m Beállítás hangparanccsal

1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-
mánykeréken található.

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

A közlekedési információs rendszer be-/ki-
kapcsolásához:

“Traffic Information”

A közlekedési információk megjelennek mind a
2D, mind pedig a Birdview™ térkép képernyő-
kön.

“Elérhető közlekedési információk
megtekintése” (oldal: 6-2)

j1 Közlekedési információk visszajelzője

Megjeleníti a közlekedési információk
vételi állapotát, amelyet a szolgáltató
továbbít.

Ha a közlekedési információk vételi
állapota nem érzékelhető, a közlekedési
visszajelző nem jelenik meg.

j2 A célállomásig még hátralévő utazási idő
kiszámítása a közlekedési információk
figyelembevételével történik.

j3 Útviszonyok

Szabad közlekedés: Zöld nyíl

5GB0288XZ
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Közepes forgalom: Sárga nyíl

Sűrű forgalom: Piros nyíl

Olyan szakaszok, ahol a forgalom
bedugult: Lila nyíl

j4 Közlekedési információhoz kapcsolódó
ikon

“Közlekedési információk a
térképen (ha van)” (oldal: 3-13)

Ha az útvonal nincs meghatározva, a
közlekedési információkhoz kapcsolódó
összes ikon pirossal jelenik meg. Ha az
útvonal már meg van tervezve, az útvonal
mentén elhelyezkedő ikonok színesek, a
többi ikon szürke.

INFORMÁCIÓ:

A közlekedési információk ikonja csak akkor je-
leníthető meg, ha a térkép felbontása 25 m (100
ft) és 16 km (8 mi) között van.

“Térkép felbontása” (oldal: 3-7)
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A rendszeresen látogatott helyek eltárolhatók a
tárolt helyek opció alá. A tárolt címeket később
be lehet állítani úti célként vagy útszakaszpont-
ként. A tárolt helyek opcióban közel 200 hely
tárolható.

LAKCÍM TÁROLÁSA

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Otthon] opciót.

3. Ha a lakcím nem került regisztrálásra, egy
megerősítő üzenet jelenik meg. Érintse meg
az [Igen] opciót.

4. Állítsa be a lakcímet ugyanúgy, mintha egy
célállomást állítana be.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

5. Megjelenik egy üzenet, és a lakcím eltárolás-
ra kerül.

Egyéb beállítások

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd érin-
tse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlé-
se] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt helyek] opciót, majd a
[Lakhely (nincs)] opciót.

4. Érintse meg az [Igen] opciót, ha a megerősítő
üzenet megjelenik.

5. Érintse meg a megfelelő opciót, hogy a kívánt
helyet beállíthassa. A keresési beállítások
ugyanazok, mint a célállomás beállításakor.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

6. Állítsa be a tárolt tétel helyét, és szerkessze
annak tartalmát, ha szükséges.

HELY TÁROLÁSA KERESÉSSEL
Több lehetőség is van a kereséssel megkeresett
helyek tárolására.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/
törlése] opciót.

4. Érintse meg a [Tárolt helyek] opciót.

5. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.

6. Érintse meg a megfelelő opciót, hogy a kívánt
helyet beállíthassa. A keresési beállítások
ugyanazok, mint a célállomás beállításakor.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

7. A cím eltárolásra kerül.

8. Szükség szerint szerkessze a tárolt elemek
tartalmát.

“A tárolt lakcím vagy hely
szerkesztése” (oldal: 7-6)

Egyéb beállítások

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg a [Célpont menü] opciót, majd a
[Tárolt helyek] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolás] gombot

4. Érintse meg a megfelelő opciót, hogy a kívánt
helyet beállíthassa. A keresési beállítások
ugyanazok, mint a célállomás beállításakor.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

5GB0254X

HELYSZÍN ELTÁROLÁSA
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INFORMÁCIÓ:

• Ha a címet eltárolja a tárolt helyek között, a [Tárolt
helyek] opció használható a célállomás keresésé-
re.

• Ha 200 célállomást eltárol, addig nem tárolhat el
újat, amíg egy régebbit ki nem törölt.

HELY ELTÁROLÁSA A TÉRKÉP MENÜBŐL
1. Érintse meg a [m ] opciót a jelenlegi pozíció

térképén vagy mozgassa a térképet a kívánt
helyre.

2. Érintse meg a [Hely tárolása] opciót. Egy üze-
net jelenik meg. Válassza ki a [Igen] opciót,
hogy a kiválasztott hely címét eltárolhassa.

3. A tárolt helyet reprezentáló ikon megjelenik
a térképen. Érintse meg a [m ] opciót, hogy
visszatérhessen az aktuális helyszín térkép
képernyőjére.

INFORMÁCIÓ:

A cím a tárolt helyek listájában a rendelkezésre
álló első helyen kerül eltárolásra.

Legfeljebb öt megtervezett útvonalat lehet eltá-
rolni. Az eltárolt útvonalak könnyedén megnyit-
hatók és beállíthatók felajánlott útvonalként.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Navigáció] opciót.

2. Érintse meg az [Útvonal szerkesztése] opciót.

3. Érintse meg az [Útvonal tárolás] opciót. Egy
megerősítő üzenet jelenik meg. Érintse meg
az [Igen] opciót, hogy az aktuális útvonalat
eltárolhassa.

Egyéb beállítások

Az útvonalak eltárolása a következők szerint is
lehetséges.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd érin-
tse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlé-
se] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt útvonalterv] opciót.

4. Érintse meg a [Jelenlegi útvonal tárolása] op-
ciót. Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

5. Erősítse meg az üzenet tartalmát, majd érin-
tse meg az [Igen] opciót. Az aktuális útvonal
tárolásra kerül.

5GB0125XZ

ÚTVONAL ELTÁROLÁSA
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INFORMÁCIÓ:

• A tárolt útvonal csak helyeket (úti célokat és út-
szakaszpontokat) és útvonaltervezési feltételeket
tartalmaz, magát az útvonalat nem.

• A legutóbbi útvonal eltárolásra kerül a memóriá-
ban található útvonallista első elérhető helyén.

• Ha már van öt eltárolt útvonal, nem tárolható el
addig új, amíg egy tárolt útvonalat ki nem töröl.

“Tárolt elem törlése” (oldal: 7-12)

Eltárolhat egy kerülendő területet. A kerülendő
terület egy olyan terület, amely az útvonalterve-
zésből kizárható, például olyan utak, amelyeken
rendszeresen nagy a torlódás. Ha egyszer a ke-
rülendő területeket eltárolta, a rendszer az út-
vonalak tervezésekor azokat nem veszi számí-
tásba. Maximum 10 kerülendő terület tárolható
el.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd érin-
tse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlé-
se] opciót.

3. Érintse meg a [Területek elkerülése] opciót.

4. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.

Érintse meg a megfelelő opciót, hogy a kívánt
helyet megkereshesse.

“Célállomás beállítás menü”
(oldal: 4-4)

5. Adja meg a kerülendő terület helyét és szük-
ség szerint adja meg a kerülendő terület tar-
talmát.

“A kerülendő terület szerkesztése”
(oldal: 7-10)

INFORMÁCIÓ:

Legfeljebb 10 kerülendő területet lehet eltárolni.
Ha a 10 kerülendő területet eltárolta, az új kerü-
lendő területet nem lehet addig elmenteni, amíg
egy régebbi területet nem törölt.

“Tárolt elem törlése” (oldal: 7-12)

KERÜLENDŐ TERÜLET TÁROLÁSA
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A rendszerben tárolt tételek módosíthatók. Ezeket a beállításokat szerkesztheti, hogy a navigációs rendszer még hatékonyabb legyen.

A TÁROLT LAKCÍM VAGY HELY SZERKESZTÉSE
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd pedig érintse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlése] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt helyek] opciót.

Európa esetében:

Elérhető elem Művelet
[Rendezés] Rendezheti a tárolt helyeket.
[Új hozzáadása] Adjon hozzá egy új helyet.

“Hely tárolása kereséssel” (oldal: 7-2)

[Lakhely] [Szerkesztés] [Hely átadása] A térképen beállíthatja a tárolt hely helyzetét.
[Ikon] Megváltoztathatja a lakcím ikonját egy kívánt elemre.
[Ikon megjelenítése a
térképen]

Megjelenítheti a lakcím ikonját a térképen.

[Riasztóhang] Beállíthatja a riasztás hangját, amely akkor szólal meg,
amikor a gépjármű megközelíti a lakcímet.

[Riasztási irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló
figyelmeztető hangjelzés beállítása.

[Riasztási távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a
lakhelytől adott távolságra kerül.

[Törlés] Törölheti a tárolt lakcímet.

TÁROLT INFORMÁCIÓK SZERKESZTÉSE
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Elérhető elem Művelet
Érintse meg a listában az
előnyben részesített tárolt címet.

[Szerkesztés] [Hely átadása] A térkép képernyőn beállíthatja a tárolt hely helyzetét.
[Név] Megváltoztathatja a tárolt cím nevét.
[Ikon] Megváltoztathatja a tárolt hely ikonját egy kívánt elemre.
[Ikon megjelenítése a
térképen]

Megjeleníti a tárolt hely ikonját a térképen.

[Csoport] Csoportosíthatja a tárolt címeket.
[Riasztóhang] Beállíthatja a riasztás hangját, amely akkor szólal meg,

amikor a gépjármű megközelíti a tárolt helyet.
[Riasztási irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló

figyelmeztető hangjelzés beállítása.
[Riasztási távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a

tártolt helytől adott távolságra kerül.
[Törlés] Törli a tárolt helyeket.

INFORMÁCIÓ:

• Az ikonok megváltoztatásával az [Ikon szerint] rendezési funkció sokkal optimálisabban használható a rendezéshez.

• A tárolt helyek csoportosításával a [Csoport szerint] rendezési funkció sokkal hatékonyabban használható a [Rendezés] üzemmódban.

• Ha beállította azt az irányt és távolságot, amely megszólaltatja a riasztást, a rendszer működésbe hozza a hangos figyelmeztetést, ha a gépjárművel az aktiválási
zónába kerül.
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Hong Kong:

Elérhető elem Művelet
[Új hozzáadása] Adjon hozzá egy új helyet.

“Hely tárolása kereséssel” (oldal: 7-2)

[Rendezés] Rendezheti a tárolt helyeket.
[Lakhely] [Szerkesztés] [Hely átadása] A térkép képernyőn beállíthatja a tárolt hely helyzetét.

[Telefonszám.] Eltárolhatja a lakcím telefonszámát.
[Ikon] Megváltoztathatja a lakcím ikonját egy kívánt elemre.
[Ikon megjelenítése a
térképen]

Megjelenítheti a lakcím ikonját a térképen.

[Riasztóhang] Beállíthatja a riasztás hangját, amely akkor szólal meg,
amikor a gépjármű megközelíti a lakcímet.

[Riasztási irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló
figyelmeztető hangjelzés beállítása.

[Riasztási távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a
lakhelytől adott távolságra kerül.

[Törlés] Törölheti a tárolt lakcímet.
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Elérhető elem Művelet
Érintse meg a listában az
előnyben részesített tárolt címet.

[Szerkesztés] [Hely átadása] A térkép képernyőn beállíthatja a tárolt hely helyzetét.
[Név] Megváltoztathatja a tárolt cím nevét.
[Telefonszám.] Eltárolhatja a tárolt cím telefonszámát.
[Ikon] Megváltoztathatja a tárolt hely ikonját egy kívánt elemre.
[Ikon megjelenítése a
térképen]

Megjeleníti a tárolt hely ikonját a térképen.

[Csoport] Csoportosíthatja a tárolt címeket.
[Riasztóhang] Beállíthatja a riasztás hangját, amely akkor szólal meg,

amikor a gépjármű megközelíti a tárolt helyet.
[Riasztási irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló

figyelmeztető hangjelzés beállítása.
[Riasztási távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a

tártolt helytől adott távolságra kerül.
[Törlés] Törli a tárolt helyeket.

INFORMÁCIÓ:

• Az ikonok megváltoztatásával az [Ikon szerint] rendezési funkció sokkal optimálisabban használható a rendezéshez.

• A tárolt helyek csoportosításával a [Csoport szerint] rendezési funkció sokkal hatékonyabban használható a [Rendezés] üzemmódban.

• Ha beállította azt az irányt és távolságot, amely megszólaltatja a riasztást, a rendszer működésbe hozza a hangos figyelmeztetést, ha a gépjárművel az aktiválási
zónába kerül.
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A KERÜLENDŐ TERÜLET SZERKESZTÉSE

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] ikont, majd a [Navigáció] elemet.

3. Érintse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlése] opciót.

4. Érintse meg a [Területek elkerülése] opciót.

5. Érintse meg az előnyben részesített elkerülendő területet a listában.

1. lépés 2. lépés Művelet
[Szerkesztés] [Hely átadása] Megjelenítheti az elkerülendő területet és beállíthatja a elkerülendő terület

helyét.
[Átnevezés] Megváltoztathatja a kerülendő terület nevét.
[Terület átméretezése] Megváltoztathatja a kerülendő területet.
[Útdíjas elker.-ése] Beállíthatja, hogy az útvonal a fizetős utakat tartalmazza vagy ne.

[Törlés] Törölheti a kerülendő területet.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg az [Új hozzáadása] elemet, hogy új
elkerülendő területet adhasson hozzá.

• Érintse meg a [Térkép] opciót, hogy megjeleníthes-
se az elkerülendő terület helyét.

• Az elkerülendő terület zöld színnel jelenik meg, ha
az az autópályákat is tartalmazza, és kékkel, ha
nem.

• Ha a gépjármű aktuális helyzete egy kerülendő
területen van, a rendszer nem biztosít navigációt.
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TÁROLT ÚTVONAL SZERKESZTÉSE
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd érin-
tse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlé-
se] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt útvonalterv] opciót.

4. Érintse meg a listában az előnyben részesí-
tett tárolt útvonalat.

Rendelkezésre álló beállítások

• [Átnevezés]:

Megváltoztathatja a tárolt útvonal nevét.

• [Törlés]:

A tárolt útvonal törlése.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Jelenlegi útvonal tárolása] opciót,
hogy a jelenlegi útvonalat eltárolhassa.
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A tárolt helyek között található helyek és útvonalak törölhetők. Egyszerre egy tételt vagy akár az összeset is kitörölheti.

INFORMÁCIÓ:

A törölt tételeket a későbbiekben már nem lehet visszaállítani. Egy elem törlése előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy az adott elemre már
nem lesz szüksége.

TÁROLT ELEMEK TÖRLÉSE EGYESÉVEL
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd érintse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlése] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt elemek törlése] opciót.

1. lépés 2. lépés Művelet
[Tárolt helyek törlése] [Rendezés] Rendezheti a tárolt helyeket.

[Összes törlése] Törölheti az összes tárolt helyet.
[Többsz. kivál.] Törölheti a kiválasztott tárolt helyeket. A tárolt elemek kiválasztásához érintse meg a

[Minden kiv-a] opciót.
[Lakhely] Lakhely törlése.
[Tárolt helyek] Törölheti a tárolt helyeket egyesével.

[Tárolt útvonalterv törlése] [Összes törlése] Törölheti az összes tárolt útvonalat.
[Tárolt útvonalterv] Törölheti a kiválasztott tárolt útvonalakat egyesével.

[Elkerülendő területek törlése] [Összes törlése] Törölheti az összes kerülendő területet.
[Területek elkerülése] Törölheti a kiválasztott kerülendő területeket egyesével.

[Megtanított útvonalak alaphely.be
állítása] (Európa)

A megtanított útvonalak törlése.

TÁROLT ELEM TÖRLÉSE
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EGYEDI ELEM TÖRLÉSE A TÉRKÉPEN
1. Mozgassa a kurzort a térképen, hogy beállít-

hassa a törlésre kerülő helyre, majd érintse
meg a [m ] opciót.

2. Érintse meg a [Tárolt helyek törlése] opciót.
Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

3. Érintse meg az [Igen] opciót. A tárolt hely
törlésre került a tárolt helyekből.

4. Érintse meg a [m ] opciót, hogy visszatér-
hessen az előző képernyőre.

A tárolt lakcím és egyéb cím adatok exportálha-
tók, illetve importálhatók egy USB memória se-
gítségével.

Az USB csatlakozó helyével kapcsolatban lásd a
gépjármű használati útmutatóját.

INFORMÁCIÓ:

Az USB memória eszköz használható az adatok
továbbítására, de az adatoknem szerkeszthetők
személyi számítógép, stb. segítségével.

1. Illessze be az USB memóriát és nyomja meg a
<MENU> gombot, majd érintse meg a [Beállí-
tás opciót].

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót, majd érin-
tse meg a [Tárolt helyek szerkesztése/törlé-
se] opciót.

3. Érintse meg a [Címtár átvitele] opciót.

4. Érintse meg a [Címtár átvitele USB-re] vagy a
[Címtár átvitele USB-ről] opciót.

5. Érintse meg a [Mind], [Lakhely] vagy [Tárolt
helyek] opciókat.

MEGJEGYZÉS:

Ne távolítsa el az USB memóriát addig, amíg a rend-
szer be nem fejezte az adatok importálását vagy ex-
portálását.

INFORMÁCIÓ:

Ha az USB memória már tartalmazza a tárolt he-
lyek adatait, egy megerősítő üzenet jelenik meg.
Ha az adatokat egyszer felülírta, az eredeti ada-
tokat már nem lehet visszanyerni.

JVH1254X

INFORMÁCIÓ TOVÁBBÍTÁSA A CÍMJEGYZÉKBE/
CÍMJEGYZÉKBŐL (Európa)
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FELJEGYZÉSEK
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A információs képernyőre olyan információkat állíthat be, amelyek segítséget nyújtanak a gépjármű használatában. Az elérhető elemek közé tartoznak
a gépjármű információk, a közlekedési információk, az aktuális helyre vonatkozó információk és a navigációs szoftver verziója.

A megjelenített elemek modelltől és országtól függően változhatnak.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg az [Információ] menüt.

Menü elemek Eredmények
[Eco Drive Report] Megjeleníti az Eco Drive Report-ot.

[Előzm-k] Az Eco Drive Report előzmények képernyője görgethető.
Ha a [ < ]/[ > ] gombokat akkor érinti meg, amikor a kijelzőn az Eco Drive
Report előzményei láthatók, akkor az előző adatokat vagy frissített adatokat
jeleníthet meg.

[Alaph-be áll.] Az Eco Drive Report képernyő visszaállítása.
A visszaállítások közötti átlag, mint az Eco Drive Report előzmény kerül
eltárolásra.

[Forgalmi adatok] [Információk a közeli
forgalomról] Megjeleníti a közelben érzékelt közlekedési információkat.

[Útvonal adatok] Megjeleníti az útvonal mentén érzékelt közlekedési információkat.
[Térképadatok] Megjeleníti a navigációs egység azonosító számát, az aktuális térkép

verziót, illetve a szoftver verziót.

INFORMÁCIÓ:

Európa esetében:

A [Közlekedési információk] csak abban a körzetben elérhetők, ahol RDS-TMC kerül sugárzásra. Néhány régióban az RDS-TMC információk nem elérhetők.

INFORMÁCIÓS MENÜ
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Az Infiniti InTouch rendszer különböző opciók beállításával személyre szabható, így használata még könnyebb.

Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg a [Beállítás] opciót.

A megjelenített elemek modelltől és országtól függően változhatnak.

Beállítandó elem Eredmények
[Bluetooth] A Bluetooth® audio és telefon beállítása.

A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

[Telefon/mail] Megjelenítheti a telefon és mail beállítások menüjét.
A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

[Navigáció] Megjeleníti a navigációs beállítások képernyőt.
“Navigáció beállításai” (oldal: 8-9)

[Audio] Megjelenítheti az audio képernyőt.
A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

[Képernyő] Beállíthatja a kijelzőt a kívánt beállításokra.
“Képernyő beállítások” (oldal: 8-8)

[Hangerő-szabályozás] Beállíthatja az egyes elemek hangerejét.
“Hangerő beállítása” (oldal: 8-7)

[Óra] Megadhatja az óra előnyben részesített beállításait.
“Óra beállításai” (oldal: 8-5)

[Hangfelismerés] [Minimum hangos visszajelzés]/
[Minimum hangos visszajelzés]

A minimum hangos visszajelzés be-/kikapcsolása.

[Audioeszköz beállításai] Válasszon ki egy audioeszközt, amelyet a hangfelismerő
rendszerrel működtetni szeretne.

“Hangfelismerő rendszer beállításai” (oldal: 9-12)

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
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Beállítandó elem Eredmények
[Kamera/Szonár] Elvégezheti a kamera és a parkolószenzor (szonár) kívánt

beállításait.
A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

[Egyéb] [Nyelv] Megadhatja a nyelv előnyben részesített beállításait.
“Nyelv beállításai (ha van)” (oldal: 8-6)

[Billentyűzet típusa] Beállíthatja a billentyűzet típusát [QWERTY] vagy [ABC] típusúra.
[Alacsony üa.szint figyelm.] Be-/kikapcsolhatja az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést.
[Szoftveradatok] Megjelenítheti a szoftver információkat.
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ÓRA BEÁLLÍTÁSAI

Az óra beállításai megváltoztathatók.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

A megjelenített elemek modelltől és országtól függően változhatnak.

Beállítandó elem Művelet
[Óra] [Képernyőóra] Be-/kikapcsolhatja az órát. Ha ez az elem be van kapcsolva, az óra

megjelenik a kijelzőn.
[Nyári időszámítás] Az időszámítás beállítását változtathatja meg ON, OFF vagy Auto

állásról. Minden egyes alkalommal, amikor ezt az elemet
megérinti, a beállítás megváltozik.

[Óraformátum (24 óra)] Kiválaszthatja az óra formátumát, 12 órás vagy 24 órás
megjelenítés. Ez a visszajelző lámpa világít, ha az időformátum 24
órás.

[Időzóna] Válasszon ki egy időzónát a listából. Ha az [Auto] opció van
kiválasztva, a rendszer automatikusan kiválasztja az időzónát.

[Eltolás beállítása] Beállíthatja az eltolás értékét (óra és perc) úgy, hogy megérinti a
[+] vagy [-] gombok valamelyikét.
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NYELV BEÁLLÍTÁSAI (ha van)

Megváltoztathatja a rendszer által használt nyelvet.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg az [Egyéb] opciót.

Beállítandó elem Művelet
[Nyelv] [Rendszer nyelve] Kiválaszthatja a kijelző nyelvét.

INFORMÁCIÓ:

• Nyelv beállítása közben ne nyomja meg a gyújtás-
kapcsoló gombot.

• A nyelv beállítása a hangfelismerő rendszeren is
érvénybe lép. A hangfelismerő rendszer csakakkor
használható, ha a nyelvet a hangfelismerő rend-
szer támogatja.

• A gépjármű információs rendszerében beállított
mértékegységet használja a navigációs rendszer
is. A gépjármű információs kijelzőjével kapcsolat-
ban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

• Ha a kiválasztott nyelvet a gépjármű információs
kijelzője is támogatja, egy megerősítő üzenet jele-
nik meg, amely azt kérdezi, hogy szeretné-e az
információs kijelző nyelvét is megváltoztatni.

• A kiválasztott nyelvtől függően az elérhető hang-
parancsok eltérhetnek a hangfelismerő rendszer-
ben.
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HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A hangerő beállításával kapcsolatos elemek be-, illetve kikapcsolhatók, továbbá az egyes funkciók - audiorendszer, telefon, navigáció - és rend-
szerhangok is beállíthatók.

A megjelenített elemek modelltől és országtól függően változhatnak.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

Beállítandó elem Művelet
[Hangerő-szabályozás] [Audio hangereje] Beállíthatja az audiorendszer hangerejét.

[Hangnavigáció] Az útmutatás be-/kikapcsolása.
[Útmutatás hangereje] Beállíthatja az útmutatás hangerejét.
[Csengőhang hangereje] Beállíthatja a csengőhang hangerejét.
[Bejöv. hangj. h.ereje]/
[Bejöv. hangj. h.ereje]

Beállíthatja a bejövő hívás hangerejét.

[Kim. hangj. h.ereje]/
[Kim. hangj. h.ereje]

Beállíthatja a kimenő hívás hangerejét.

[RDS hangerő] Beállíthatja az RDS és a DAB (ha van) jelzések hangerejét.
[Szonár hangereje] A figyelmeztető hangjelzés hangereje beállítható a [+]/[-]

megérintésével.
[Sípoló hang gomb] Be-, illetve kikapcsolhatja a gombok sípolását, illetve a tiltott

műveletek riasztását.
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KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a menüben be-/kikapcsolhatja a kijelzőt és beállíthatja a kijelző képminőségét.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Képernyő] opciót.

3. Érintse meg azt az elemet, amelyet szeretne beállítani.

Elérhető elemek
[Kijelzőbeáll.] [Fényerő] Beállíthatja a fényerőt.

[Kontraszt] Beállíthatja a kontrasztot.
[Feketeszint] Beállíthatja a feketeszintet.

[Kijelző KI] Kikapcsolhatja a kijelzőt.
A kijelző ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a

<CAMERAm m > gombot (Around View Monitor rendszerrel) vagy a <m > gombot
(Around View Monitor nélkül) több, mint 2 másodpercig.

[Nap./éjsz.] Beállítható a képernyő fényereje.
A térkép színe is átváltható a nappali és az éjszakai üzemmód között.

[Térkép színének módosítása]/
[Térkép színének módosítása]

Átválthatja a térkép színét a nappali és az éjszakai üzemmód között.

[Alapért. beáll-ok visszaáll-a] Az összes kijelzőbeállítás visszaállítása alapértelmezett értékre.
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A navigációs rendszer a felhasználó igényei sze-
rint testre szabható.

A megjelenített elemek modelltől és országtól
függően változhatnak.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg az elemet, amelyet szeretne be-
állítani.

[Térkép és megjelenítési nézet]

Érintse meg a térkép megváltoztatásához és a
kijelző nézetének beállításához.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 3-10)

[Térképbeállítások]

Érintse meg a térkép nézetének beállításához,
az elrendezés, a betűméret vagy térképszín, stb.
beállításához.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 3-10)

[Térképen megjelenített POI ikonok]

A létesítmények ikonjai típus szerint megjelenít-
hetők vagy elrejthetők.

“Létesítmények ikonjának
megjelenítése” (oldal: 3-12)

[Útmutatás beállításai]

A navigáláshoz különböző információk megjele-
nítése állítható be és/vagy a hangos navigálás
ki- illetve bekapcsolható.

“Navigáció beállítások” (oldal: 5-14)

[Útvonalkeresési feltételek]

Beállíthatja az útvonalkeresés feltételeit.

“Útvonal beállítások” (oldal: 5-12)

[Forg. adatok beállításai]

Megjelenítheti vagy megváltoztathatja a közle-
kedési információkkal kapcsolatos funkciók be-
állításait.

“Közlekedési információs beállítások”
(oldal: 6-4)

NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI
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[Biztonsági beállítások]

Beállítandó elem Művelet
[Sebességkorlátozási adatok] Megjelenítheti a sebességkorlátozásra vonatkozó információkat.
[Radarkontroll figyelmeztetés] [Sebességmérő ikon a térképen] Megjelenítheti a sebességkorlátozás figyelmeztetéseket a térkép

képernyő jobb oldalán.[Figyelmeztetés be]
[Csak az útvonalon figyelmeztessen]

[Kanyarodási útmutató] (Európa) Megjelenítheti a kanyarodással kapcsolatos információkat.

[Tárolt helyek szerkesztése/törlése]

Érintse meg a tárolt elemek és a kerülendő területek szerkesztéséhez.

“Tárolt információk szerkesztése” (oldal: 7-6)

[Előzmények törlése] (Európa)/[Előzmények törlése] (Hong Kong)

Érintse meg a korábbi célpontok térképadatokból való törléséhez.

Beállítandó elem Művelet
[Összes törlése] Kitörölheti a korábbi úti célokat.
[Többsz. kivál.] [Minden kiválasztása]/[Minden

törlése]
Ha a [Minden kiválasztása] opciót kiválasztja, a korábban beállított összes
célállomást kiválasztja a törléshez.
Az összes kiválasztott elem törléséhez érintse meg a [Minden törlése]
opciót.

[Törlés] Törölheti a kiválasztott korábbi célállomásokat.
Válasszon a listából Válassza ki a korábbi célállomás törléséhez.

[Előző indulási hely]/
[Előző indulási hely]

Törölheti az előző célállomást.

Előző célpontok A korábbi célállomás törlése.
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[Egyéb beállítások]

Beállítandó elem Művelet
[Kis lépt-ű nagy. forgóg-bal]: Érintse meg, hogy a szabad nagyítást be-/kikapcsolhassa. Ha a szabad nagyítás be van

kapcsolva, a térkép a normál nagyítási mértéknél kisebb lépésekben is nagyítható.
[Térképgörgetés információk] A rendszer úgy is beállítható, hogy a térkép görgetése közben a kereszt által megjelenített

hely információja is megjelenjen.
“Megjelenítheti a térkép görgetési információkat” (oldal: 3-12)

[Közeli helyek beállítása]
/[Közeli helyek beállítása]

Közeli helyek listája Közeli helyek kategóriáinak testreszabásával megjeleníthetők a gyakran használt
kategóriák.

[Alapértelmezett beállítások
visszaállítása]

A közeli helyek listájában visszaállíthatja mind az öt elemet az alapértelmezett értékre.

[Nyomkövetési beállítások] [Útv. megjel-e tk-en] A tárolt nyomonkövetési útvonal megjelenítése a térképen.
[Időköz- beáll-ok útv-ak rögz-
éhez]

Kiválaszthatja a nyomonkövetés intervallumát.

[Akt. helyig tartó nyk törl-e] A tárolt útvonal törlése.
[Aktuális hely beállítása] Ha a jármű aktuális helyét jelző járműikon nem megfelelő helyre mutat, akkor lehetőség

van a járműikon korrigálására a térképképernyőn.
[Műh. h.meghat. rendsz.] Kiválaszthatja a navigációs rendszert a GPS vagy a GLONASS közül. (Oroszország).

[Alapért. beáll-ok visszaáll-a]

Visszaállíthatja a különböző beállításokat (kijelző, hangerő, stb.) az alapértelmezett értékre.
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Az országtól függően előfordulhat, hogy a hang-
felismerő rendszert nem lehet a navigációs funk-
ció beállításához használni.

A HANGFELISMERŐ RENDSZER
HASZNÁLATA

Inicializálás
A hangfelismerő rendszer néhány másodperccel
a gyújtáskapcsoló ON állásba állítása után akti-
válódik. Ha a rendszer aktiválódott, megkezd-
heti a használatát a <m > gomb kormánykeré-
ken történő megnyomásával és egy hangpa-
rancs kimondásával.

INDÍTÁS ELŐTT
Annak érdekében, hogy a hangfelismerő rend-
szerrel a legjobb eredményt elérje, figyeljen a
következő elemekre.

• A navigációs rendszerhez kapcsolódó parancsok
csak azokon a területeken használhatók, amelyek
a navigációs rendszerben megtalálhatók.

• A beltérben minél nagyobb csendnek kell lennie.
Húzza fel az ablakokat, hogy a külső zajokat kizárja
(forgalmi zajok, vibráció, stb.) - ezek ugyanis me-
gakadályozhatják a rendszert a hangparancsok
helyes felismerésében.

• A hangparancs bemondásával várja meg a sípszót.

• Természetes hangon beszéljen, ne hagyjon szüne-
tet a szavak között.

• A hangfelismerő rendszer csak azokon a nyelveken
működik, amelyek a hangfelismerő rendszerben
megtalálhatók.

• Az elérhető hangparancsok változhatnak a nyelvi
beállítások függvényében.

• A navigációs rendszerhez kapcsolódó parancsok
csak azokon a területeken használhatók, amelyek
a navigációs rendszerben megtalálhatók.

• A navigációs rendszerrel kapcsolatos parancsok
használatához ki kell választani a nyelvi beállítá-
sokban azt a nyelvet, amely a célállomás ország-
ának hivatalos nyelve. A célállomás parancsok leg-
inkább azokon a nyelveken elérhetők, amelyeket
az országban hivatalosan beszélik.

“Nyelv beállításai (ha van)”
(oldal: 8-6)

“Parancsok listája” (oldal: 9-5)

• A célállomás címből történő beállítása nem hajtha-
tó végre, hogy a nyelv oroszra van állítva.

A HANGPARANCSOK KIADÁSA
1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-

mánykeréken található.

2. A parancsok listája megjelenik a kijelzőn és a
rendszer utasítást ad.

Ha ez a kijelző jelenik meg, szinte minden
parancs felismerhető. Az egyes kategóriá-
khoz tartozó elérhető parancsok a képernyő
jobb oldalán jelennek meg. Az INFINITI vezér-
lőt használva jelölje ki a képernyő bal oldalán
megjelenő kategóriát, majd megjelennek a
kategóriához elérhető parancsok.

INFORMÁCIÓ:

Ha a kiválasztott kategóriát megérinti vagy
az <m /OK> gombot megnyomja, a rendszer
végrehajtja a parancsot. A kategória parancs
végrehajtása után csak az adott kategóriá-
hoz tartozó parancsok ismerhetők fel.
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“Parancsok listája” (oldal: 9-5)

3. A hangjelzés után, miután a m ikon m -ra
váltott, mondja ki a parancsot. A parancsot
közvetlenül a képernyő megérintésével is ki-
választhatja.

INFORMÁCIÓ:

A hangfelismerő rendszer működése felfüg-
gesztésre kerül, ha az INFINITI vezérlőt moz-
gatja. A működéshez való visszatéréshez
nyomja meg a <m > gombot a kormánykeré-
ken.

4. Kövesse a hallott utasításokat és beszéljen a
figyelmeztető hangok után, amíg a műveletet
be nem fejezte.

INFORMÁCIÓ:

A hangparancs törléséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a <m > gombot.

Az utasítást bármikor megszakíthatja a <m >
gomb megnyomásával.

Kezelési tippek

• Mondja ki a parancsot a hangjelzés után.

• Ha a parancsokat nem fogadta el, a rendszer kéri,
hogy újra mondja ki azt. Ismételje meg a paran-
csot jobban artikulálva.

• Az előző képernyőre való visszajutáshoz nyomja
meg a <m > gombot egyszer.

• A parancs törléséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a <m > vagy a <m > gombokat.

• A rendszervisszajelzés hangerejének beállításá-
hoz nyomja meg a <+>/<-> gombot a kormánykeré-
ken, vagy használja az audiorendszer <VOL/m >
gombját, miközben a rendszer egy üzenetet
mondd ki.

Hangos navigálás megszakítása:

Ha a <m > gombot a kormánykeréken
megnyomja, az utasítást megszakíthatja, így a
hangparancsot anélkül kimondhatja, hogy vé-
gighallgatná a teljes utasítást. A parancs kimon-
dása előtt várjon a hangra.

A hangparancsok megjelenítése a
képernyőn
1. Nyomja meg a <m > gombot, hogy a hangpa-

rancsok listájának első képernyőjét megjele-
níthesse.

2. Mondja ki a parancsot vagy válassza ki az
adott elemet a hangparancsok listájából. A
második képernyő megjelenik.

3. Mondja ki a parancsot. A lista képernyő meg-
jelenik.

4. Mondja ki a kívánt számot a listából, hogy a
műveletet végrehajthassa.

INFORMÁCIÓ:

A hangparancsokat kimondhatja egyesével min-
dig az utasítást követően, vagy egyszerre, egy
lépésben.

j1 Képernyő bal oldala:

A felsorolt elemek végrehajtásához
használja a hangvezérlést, az
érintőképernyőt vagy az INFINITI vezérlőt.

j2 Képernyő jobb oldala:

A listán szereplő elemek kimondhatók.
Egymás után kimondhatja a képernyő bal
oldalán található parancsot, ezt követően a
képernyő jobb oldalán található parancsot.
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j3 Előző parancs:

Előzőleg kiválasztott vagy kimondott
parancs itt jelenik meg.

j4 Parancsok listája:

A felsorolt elemek végrehajtásához
használja a hangvezérlést, az
érintőképernyőt vagy az INFINITI vezérlőt. A
megjelenített parancsban a < > jelek közé a
kívánt számot vagy szót kell kimondani.

j5 [Előző]/[Következő]:

Mondja ki parancsként vagy érintse meg,
hogy az előző vagy a következő képernyőre
ugorhasson. Ez nem választható ki az
INFINITI vezérlő segítségével.

j6 Parancsok száma:

A parancs kiválasztásához mondja ki a
listán szereplő számot (1 - 6). A felsorolt
elemek végrehajtásához használja az
érintőképernyőt vagy az INFINITI vezérlőt.

A számok bemondásának módja
A hangfelismerő rendszer megköveteli, hogy a
számokat meghatározott módon mondja ki,
amikor a parancsot adja meg.

Általános szabály:

A számokat csak egyesével lehet használni, pl.
0 (zero) - 9. (Például ha az 500-at mondja ki, a
“five zero zero” használható, de a “five hund-
red” nem.)

Példák:

1-800-662-6200

“One eight zero zero six six two six two zero
zero”

Példák hangparancsokra
Példaként bemutatjuk, hogyan lehet néhány
alapvető műveletet hangparancsokkal végre-
hajtani.

Példa - Célállomás megadása a közeli helyek
meghatározásával (Európa):

1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-
mánykeréken található.

2. Várjon, amíg a visszajelző m jelre vált és
mondja ki az “Navigation” szót.

3. Mondja ki: “Nearby”.

5GE0019XZMásodik képernyő
5GE0020XZ

Lista képernyő

5GH0127XZ
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Ha egy útvonal már be van állítva, válassza
“Near Current Location”, “Along Route” vagy
“Near Destination” parancsot.

4. Mondjon ki egy kategória számot (1 és 6 kö-
zött) a megjelenített lehetséges opciók kö-
zül.

5. Mondja ki a kategóriában megtalálható POI-k
listáját.

6. Mondja ki a “Calculate Route” kifejezést,
hogy az útvonal tervezését megkezdhesse.

INFORMÁCIÓ:

• Ez a művelet nem elérhető, ha a beállított nyelv
orosz.

• Egyes országokban vagy specifikációk esetében a
navigációs parancsokhoz csak azok a nyelvek
használhatók, amelyek hivatalosak a célállomás
országában.

Parancsok listája
A hangfelismerés funkció használatához ki-
mondhatja a parancsokat a következő sorrend-
ben: 1. parancs, 2. parancs és 3. parancs. A
rendszert használhatja úgy is, hogy a 2. vagy 3.
parancsot mondja ki közvetlenül.

A parancsok kimondásakor a < > közé különböző
számokat vagy szavakat, például neveket mond-
hat ki.
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Általános parancsok

Parancs Művelet
Show More Commands Az adott kategóriához tartozó egyéb parancsokat jeleníti meg.
Go back Kijavítja az utolsó felismerés eredményt, hogy visszaléphessen az előző képernyőre.
Exit Törli a hangfelismerést.
Next A következő oldalra ugrik.
Previous Az előző oldalra ugrik.

Általános telefon parancsok

Lapozza fel a gépkocsi Használati útmutatóját.

Telefon parancsok

Lapozza fel a gépkocsi Használati útmutatóját.

Általános navigációs parancsok (Európa)

A következő parancsok használhatók a navigációs hangfelismerés során.

Parancs Művelet
Calculate Route Útvonal tervezése.
Adjust Location A célállomás pontos beállítása.
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Navigációs parancs (Európa)

1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
Navigation Address Az utcaszintű kereséshez kövesse az utasításokat, hogy pontosan megadhassa a címet.

Nearby <POI Category>
(ha a célállomás nincs beállítva)

<1 - 6> Mondja ki a “Nearby” parancsot, amely után kimondja a POI kategória nevét, például: Gas station,
Restaurant vagy Parking. Manuális vezérlés során bármilyen kategórianevet kimondhat, amely
megjelenik. Az aktuális helyzettől függetlenül a rendszer mindig a közeli egyezéseket keresi.

Nearby <POI Category>
(ha a célállomás be van állítva)

Near Current Location Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Current Location” opcióból.

Along Route Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást az “Along Route” opcióból.

Near Destination Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Destination” opcióból.

Nearby
(ha a célállomás nincs
beállítva)

<1 - 6> Egy POI kategória kiválasztásához mondja ki a parancs számát.

Nearby
(ha a célállomás be van állítva)

Near Current Location Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Current Location” opcióból.

Along Route Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást az “Along Route” opcióból.

Near Destination Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Destination” opcióból.

Go Home Útvonal beállítása az otthoni címhez.

Previous Destinations <1 - 6> Beállítja az útvonalat a korábban megadott célállomáshoz.

Address Book <Address Book name>
<1 - 6>

Beállít egy útvonalat a címjegyzékben tárolt helyhez.

Cancel Route A célállomás és a köztes pontok törlése.

Recalculate Route FAST Olyan keresési beállítás, amely a leggyorsabb utat állítja be a célállomáshoz.

ECO Olyan keresési beállítás, amely a leggazdaságosabb utat állítja be.

SHORT Olyan keresési beállítás, amely a legrövidebb távolságot állíja be.

Minimise motorways Olyan keresési beállítás, amely az autópálya használatát minimalizálja.

Traffic Detour Olyan keresési beállítás, amely elkerüli a közlekedési dugókat és a baleseteket.

Zoom In <1 - 13> A térkép nagyításának növelése.

Zoom Out <1 - 13> A térkép nagyításának csökkentése.

Zoom Streets Váltás utcanézetre.
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1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
North Up A térkép rögzítése, hogy észak mindig felfelé legyen.
Heading Up A gépjármű ikonjának rögzítése, hogy mindig felfelé legyen.
2D Map Az aktuális térkép átváltása 2D térképre.
3D Map Az aktuális térkép átváltása 3D térképre.
POI ikonok megjelenítése A POI ikonok mindig látszanak a térképen.
POI ikonok eltávolítása A POI ikonok eltávolítása a térképről.
Repeat Instruction A hangos navigálás újrajátszása.
Voice Guidance OFF/Voice Guidance ON A hangos navigáció be-/kikapcsolása.

INFORMÁCIÓ:

• A nyelvi beállításoktól függően bizonyos navigációs parancsok nem elérhetők.

• Az “Address” parancs csak a következő nyelveken használható:

Célállomás országa Nyelv beállítása
Egyesült Királyság Angol (UK)
Franciaország Francia
Németország Német
Olaszország Olasz
Spanyolország Spanyol
Portugália Portugál
Hollandia Holland
Svájc Francia, olasz, német
Belgium Német, holland, francia
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Navigációs parancs (Hong Kong)

1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
Navigation Nearby <POI Category> <1 - 6> Mondja ki a “Nearby” parancsot, amely után kimondja a POI kategória nevét,

például: Gas station, Restaurant vagy Parking. Manuális vezérlés során bármilyen
kategórianevet kimondhat, amely megjelenik. Az aktuális helyzettől függetlenül a
rendszer mindig a közeli egyezéseket keresi.

Nearby
(ha a célállomás be van
állítva)

Near Current Location Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Current Location”
opcióból.

Along Route Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást az “Along Route” opcióból.
Near Destination Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Destination”

opcióból.
Nearby
(ha a célállomás nincs
beállítva)

<1 - 6> Egy POI kategória kiválasztásához mondja ki a parancs számát.

Go Home Útvonal beállítása az otthoni címhez.
Previous Destinations <1 - 6> Beállítja az útvonalat a korábban megadott célállomáshoz.
Address Book <Address Book name>

<1 - 6>
Beállít egy útvonalat a címjegyzékben tárolt helyhez.

Cancel Route A célállomás és a köztes pontok törlése.
Recalculate Route Autópályák előnyben Olyan keresési beállítás, amely a legrövidebb időt állítja be.

Legrövidebb távolság Olyan keresési beállítás, amely a legrövidebb távolságot állíja be.
Fizetős utak
minimalizálása

Olyan keresési beállítás, amely a minimalizálja a fizetős utak használatát az
útvonalon.

Zoom In Növeli a térkép felbontását az előre meghatározott mérték szerint.
Zoom Out Csökkenti a térkép felbontását az előre meghatározott mérték szerint.
Zoom Streets Váltás utcanézetre.
North Up A térkép rögzítése, hogy észak mindig felfelé legyen.
Heading Up A gépjármű ikonjának rögzítése, hogy mindig felfelé legyen.
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1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
2D Map Az aktuális térkép átváltása 2D térképre.
3D Map Az aktuális térkép átváltása 3D térképre.
POI ikonok megjelenítése A POI ikonok mindig látszanak a térképen.
POI ikonok eltávolítása A POI ikonok eltávolítása a térképről.
Repeat Instruction A hangos navigálás ismételt kimondása.
Voice Guidance OFF/Voice Guidance ON A hangos navigáció be-/kikapcsolása.

Audio parancs (Európa)

Lapozza fel a gépkocsi Használati útmutatóját.

Megjegyzések az audiorendszer hangfelisme-
réssel való használatához:

• A Bluetooth® segítségével csatlakoztatott audio-
eszközök nem működtethetők hangfelismeréssel.
A források váltása csak a Bluetooth® audio eseté-
ben elérhető.

• A dalok címe és az előadók neve felülírásra kerül,
amikor egy másik iPod/iPhone készüléket csatla-
koztat azt követően, hogy egy korábban már csat-
lakoztatott iPod/iPhone készülékről azok telepí-
tésre kerültek.

• Ha egy időben két USB eszköz van a rendszerhez
csatlakoztatva, a hangparancsok csak egy regiszt-
rált és kiválasztott eszközhöz érhetők el. Ha a fel-
ugró képernyőn, amely az új USB audioeszköz
csatlakoztatása után jelenik meg, az “IGEN” opciót
választja ki, az USB audioeszköz regisztrálásra ke-

rül a hangfelismerő rendszerben és automatiku-
san kiválasztásra kerül. A rendszerben egy iPod és
egy USB eszköz regisztrálható. Ha egy USB eszközt
újonnan regisztrál, a régi adatok felülírásra kerül-
nek. Egy audioeszköz regisztrálása pár percet
igénybe vehet. Ha szeretné a hangutasításos mű-
ködtetést engedélyezni egy korábban regisztrált
audioeszközön tárolt zenékhez, előre válassza ki
az eszközt, amelyet használni szeretne.

“Hangfelismerő rendszer beállításai”
(oldal: 9-12)

Ha egy eszközt korábban már regisztrált, az
eszköz egyszerű csatlakoztatásával az nem
kerül automatikusan kiválasztásra.

• A hangfelismerő rendszer nem működik, ha a dal
információk túl hosszúak (előadók nevei, albumok
címei, zeneszámok címei és lejátszási listák, stb.).
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Információs parancs (Európa)

1. parancs 2. parancs Művelet
Information Where am I? Megjeleníti az aktuális helyezettel kapcsolatos információkat.

Traffic Information A közlekedési információs rendszer be-/kikapcsolása.
Route Information Útvonal információk megjelenítése.

Információs parancs (Európa)

1. parancs 2. parancs Művelet
Information Route Information Útvonal információk megjelenítése.

HANGFELISMERŐ RENDSZER
BEÁLLÍTÁSAI
A hangfelismerő rendszer funkciói beállíthatók.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Hangfelismerés] opciót.

3. Érintse meg az elemet, amelyet szeretne be-
állítani.

Elérhető beállítások

• [Minimum hangos visszajelzés] (Európa)/[Mini-
mum hangos visszajelzés] (Hong Kong):

A minimum hangos visszajelzés funkciót ál-
lítsa BE (rövid visszajelzés) vagy KI (hosszú
visszajelzés) állásba.

• [Audioeszköz beállításai]:

A gépjármű audiorendszerében regisztrált
eszközök listájából válasszon ki egy audio-
eszközt, amelyet szeretne a hangfelismerés-
sel működtetni. A visszajelző lámpával jele-
zett eszköz működtethető a hangfelismerő
rendszer segítségével.
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A GÉPJÁRMŰ AKTUÁLIS HELYZETÉNEK
MEGJELENÍTÉSE
Ez a navigációs rendszer kombinálja a gépjár-
műből származó (giroszkóp) és a GPS (globális
helymeghatározó rendszer) műholdakról szár-
mazó információkat, és kiszámolja a gépjármű
éppen aktuális helyzetét. Ez a pozíció megjele-
nítésre kerül a célállomásra való navigálás so-
rán.

MI AZ A GPS (GLOBÁLIS
HELYMEGHATÁROZÓ RENDSZER)?
A GPS egy helymeghatározó rendszer, amely
olyan műholdakat használ, amelyeket az Ameri-
kai Egyesült Államok kormánya üzemeltet. Ez a
navigációs rendszer három, vagy több különbö-
ző műholdról fog rádiójeleket, amelyek 21.000
km (13.049 mérföld) magasan keringenek és ér-
zékelik a gépjármű helyzetét, a háromszögelési
módszert alkalmazva.

A pozícionálás beállítása
Ha a rendszer a jármű sebessége és a giroszkóp
adatai szerint úgy ítéli meg, hogy a gépjármű
pozíciója nem pontos, a rendszer automatiku-
san beállítja a gépjármű ikonját a GPS jelekalap-
ján.

GPS műholdak jeleinek vétele
A GPS jelek gyengék lehetnek, függően a kör-
nyezettől. Előfordulhat, hogy a gépjármű a kö-
vetkező területeken/környezetben nem érzékel
GPS jeleket.

• Alagutakban vagy parkolóházakban.

• Olyan területeken, ahol számos magas
épület található.

• Többszintes felüljáró alatt.

• Számos magas fa között.

NAI0422

NAI0423

NAI0424

NAI0425
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• Kanyonban.

INFORMÁCIÓ:

A GPS antenna a műszerfalon, a gépjármű bel-
sejében helyezkedik el. Ne helyezzen semmi-
lyen tárgyat, különösen mobiltelefonokat vagy
egyéb jeladókat a műszerfalra. Mivel a GPS jel
erőssége körülbelül csak egy billiomod része a
TV hullámoknak, a telefon és egyéb jeladók je-
leinek, azok befolyásolhatják, illetve teljesen el
is nyomhatják azt.

MI A GLONASS (Global Navigation
Satellite System)? (Oroszország).
A GLONASS egy olyan helymeghatározó rend-
szer, amely a orosz kormány által üzemeltett
műholdakat használja. A GLONASS háromdi-
menziós (hosszúság, szélesség, magasság) in-
formációkat biztosít a föld minden pontján,

ugyanúgy, mint a GPS rendszer (az Egyesül Álla-
mok által üzemeltetett műholdas rendszer).

A GÉPJÁRMŰ HELYZETÉNEK NEM
MEGFELELŐ MEGJELENÍTÉSE
A következő esetek befolyásolhatják a megjele-
nítés helyzetére vagy haladási irányára vonatko-
zó pontosságot. A megjelenítés pontossága vis-
szatér a normál állapotba, ha a vezetési feltéte-
lek is visszatérnek normál állapotba.

• Ha hasonló út van a közelben.

• Ha a gépjármű olyan területen halad, ahol
az utak elhelyezkedése négyzethálós.

• Ha a gépjármű egy nagy, Y alakú
kereszteződésen halad keresztül.

NAI0713

NAI0426

NAI0427

NAI0428
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• Ha a gépjármű folyamatosan lassú,
kanyargós úton halad.

• Ha a gépjármű olyan úton halad, ahol S
kanyarok ismétlődnek.

• Amikor a gépjármű spirál hídon halad.

• Amikor a gépjármű hóval fedett vagy nem
aszfaltozott úton halad.

• Amikor a gépjárművel többször egymás
után fordul balra vagy jobb, vagy a
járművel cikcakkban halad.

• Amikor a gépjármű elfordításra kerül egy
parkoló forgóasztalán úgy, hogy a
gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva.

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433

NAI0434
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• Amikor olyan úton halad, amely nincs rajta
a térképen vagy az út megváltozott építési
munkálatok vagy egyéb okok miatt.

• Ha a GPS pozícionálás pontossága
alacsony.

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhat, hogy a gépjármű ikonja nincs meg-
felelően beállítva, ha a gépjárművet közvetlenül
azt követően indította el, hogy READY to drive vis-
szajelző ON állásba kapcsolt.

• A gépjármű ikonja akkor is rosszul állhat, ha külön-
böző méretű gumiabroncsokat vagy hóláncot
használ.

• A rendszer olyan funkcióval van ellátva, amely au-
tomatikusan kiigazítja a gépjármű ikonját, ha an-
nak helyzete a tényleges pozíciótól eltér.

• Előfordulhat, hogy a gépjármű pozíciójának GPS
vagy GLONASS javítása nem működik, ha a gép-
jármű áll.

• Ha a gépjármű helyzetét jelző ikon nem áll vissza
a normál állásba hosszabb vezetés után sem, ak-
kor az ikont kézzel állítsa a megfelelő helyre.

A NAVIGÁCIÓS RENDSZER RÉSZLETES
TÉRKÉPADATOKKAL RENDELKEZŐ
TERÜLETEI (MCA)
A rendszert úgy alakították ki, hogy segítsen
elnavigálni a célállomáshoz, továbbá a haszná-
lati útmutatóban található funkciók végrehajtá-
sára is képes. Azonban a rendszert biztonságo-
san és megfelelően kell használni. Előfordulhat,
hogy az útviszonyokat, a közlekedési táblákat
és az elérhető szolgáltatásokat illető informáci-

ók nem a legfrissebbek. A rendszer nem meg-
felelő a biztonságos és törvényes vezetéshez.

A térképadatok a kiválasztott nagyvárosi terüle-
teket fedik le.

A térképadatok között két típust talál: “részletes
térképadatokkal rendelkező terület”, ahol az ös-
szes vonatkozó út adata, illetve egyéb területek
adatai megtalálhatók, illetve csak a “fő útvona-
lakat” mutató térképek.

INFORMÁCIÓ:

Részletes térképadatok nem érhetők el a leg-
több területre, általában csak a nagyobb városo-
kat fedik le ilyen térképek.

NAI0435

NAI0436
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• A navigációs rendszer nem nyújt navigációs infor-
mációt azokra az utakra, amelyek sötétzölddel je-
lennek meg.

• Ha a célállomás sötétzölddel jelölt úton van, a
nagyított térkép átvált általános térkép nézetre és
olyan útvonalat javasol, amely a célállomás köze-
lében van. A javasolt útvonal végpontjának távol-
sága, illetve az irányok a képernyő jobb alsó sar-
kában jelennek meg. Ekkor a hangos navigálás a
következőket jelzi: “The route to the destination
includes roads through incomplete map areas. Voi-
ce guidance will not be provided in these areas.”

Amikor a javasolt útvonal végpontját közelíti
meg, a hangos navigálásból a következőket
hallja: “Entering the road with incomplete
map data. Use the direction arrow and dis-
tance information to proceed to your desti-
nation.”

A célállomás eléréséhez használja a térké-
padatokat. Minden esetben kövesse a tény-
leges utakat, és tartsa be a szabályokat, va-
lamint vezessen biztonságosan.

• Előfordulhat, hogy a tervezett útvonal nem a legrö-
videbb, de olyan tényezők, mint a közlekedési du-
gók sincsenek figyelembe véve a tervezés során.

• Mivel különbség van a rendszer használatának
időpontjában fennálló körülmények és feltételek,
valamint a térkép adatainak összeállításakor elér-
hető információk között, lehetnek eltérések az

utakra és a szabályokra vonatkozóan. Ilyen esetek-
ben a tényleges útviszonyok és szabályok felülír-
ják a térképadatokat.

• Útvonal tervezésekor a térkép nem mozgatható,
ugyanakkor a gépjármű ikonja a gépjármű tényle-
ges mozgásának megfelelően mozog.

• Az útvonal tervezésekor a <MAP/VOICE> és a
<MENU> gombok letiltásra kerülnek.

• Bizonyos esetekben a tervezés befejezése után, a
javasolt útvonal nem jelenik meg egyszerre.

• Azok a pontok, amelyeket már elhagyott, nem ke-
rülnek beszámításra az újratervezéskor.

• Ha a térképet olyankor mozgatja, amikor a javasolt
útvonal kerül felrajzolásra, a rajzolás több időt
vehet igénybe.

• Ha útközben érintendő pontok vannak beállítva, a
rendszer összetett útvonalat tervez a pontok kö-
zött, ilyenkor a következő történhet.

– Ha bizonyos érintendő pontok közötti út-
vonal felállítása nem lehetséges, az útvo-
nal nem kerül megjelenítésre.

– Az útvonal megfordulást jelez egy pont
közelében.

• Az útvonaltervezés nem kerül végrehajtásra az
alábbi esetekben.

– Ha a gépjárműtől számított 2,5 km-es (1,5
mérföld) körzetben nincs főútvonal, egy

üzenet jelenik meg, amely ezt közli. Pró-
bálja meg az újratervezést olyankor, ha
közelebb van a főútvonalhoz.

– Ha a célállomástól vagy az érintendő
ponttól számított 2,5 km-es (1,5 mérföld)
körzetben nincs főútvonal, egy üzenet je-
lenik meg, amely ezt közli. Próbáljon meg
beállítani olyan helyet, amely közelebb
van a főútvonalakhoz.

– Ha a gépjármű túl közel van a célállomás-
hoz, vagy ha nincsenek a célállomáshoz
vezető utak, egy üzenet jelenik meg a
képernyőn.

– Ha a közlekedési szabályok miatt lehe-
tetlen megközelíteni a célállomást vagy
az érintendő pontot.

– Ha a célállomáshoz vagy az érintendő
ponthoz vezető egyetlen útvonal túl
komplikált.

• Az alábbiak fordulhatnak elő az útvonal megjelení-
tésekor.

– Ha az útvonalat főutak mentén tervezi
meg, előfordulhat, hogy a kezdő pont
nem esik egybe a gépjármű tényleges po-
zíciójával.

– Az útvonal végső pontja nem esik egybe
a célállomással.

– Ha az útvonalat főútvonal mentén tervezi
meg, a rendszer az útvonalat egy másik

ÚTVONAL TERVEZÉSE
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főútvonalon jelenítheti meg. Ennek az le-
het az oka, hogy a jármű ikonja nem meg-
felelő helyen van. Ebben az esetben állít-
sa le a járművet egy biztonságos helyen
és állítsa vissza a gépjármű ikonját, vagy
vezessen tovább és ellenőrizze, hogy a
gépjármű ikonja automatikusan helyre-
állításra kerül-e az újratervezés során.

– Vannak olyan esetek, amikor a rendszer
indirekt utat tervez a beállított célállo-
máshoz vagy érintendő ponthoz, ha eze-
ket a pontokat a tárolt vagy létesítmé-
nyinformációkból határozza meg. A javí-
tás érdekében legyen óvatos, figyeljen a
közlekedési irányokra, különösen, ha el-
lentétes irányú sávok külön vannak meg-
jelenítve, úgy mint többszintű útkereszt-
eződések és szervizterületek.

– A rendszer nem tesz különbséget a limi-
tált és a teljes ellenőrzés között. Indirekt
útvonalat mutathat, még akkor is, ha az
adott út használható.

– Ha az autópályák előnyben részesítése
opció KI van kapcsolva, a rendszer akkor
is javasolhat olyan útvonalat, amely ma-
gában foglalja az autópályákat.

– Ha a komp opció KI van kapcsolva, a rend-
szer akkor is javasolhat olyan útvonalat,
amely magában foglalja a kompátkelést.

FIGYELMEZTETÉS KERESZTEZŐDÉSRE
EGY NORMÁL ÚTSZAKASZON

1. “400 méter múlva foruljon jobbra (balra).”

2. “Most forduljon jobbra.”

EGYMÁS UTÁN KÖVETKEZŐ
KERESZTEZŐDÉSEKRE VALÓ
FIGYELMEZTETÉS HAGYOMÁNYOS
UTAKON

Ha az úton három vagy több kereszteződés van,
a hangos navigáció a következők szerint jelzi.

1. “400 méter múlva forduljon jobbra (balra),
majd 400 méter múlva foruljon balra (jobbra).

2. “Most forduljon balra (jobbra), majd 400 mé-
ter múlva forduljon jobbra (balra).”

INI0135

INI0136

NAVIGÁLÁS

Általános információk 10-7



AUTÓPÁLYA FELHAJTÓJÁNAK
ÉRTESÍTÉSE (ha van)

1. “400 méter múlva hajtson fel az autópálya-
felhajtóra.”

2. “Most forduljon jobbra.”

AUTÓPÁLYA KERESZTEZŐDÉS
ÉRTESÍTÉSE (ha van)
1. “Két kilométer múlva tartson jobbra (balra)

következő autópályára: [MotorWay No], majd
400 méter múlva tartson jobbra (balra).”

2. “400 méter múlva tartson jobbra (balra) a
következő útra.”

3. “Most tartson jobbra (balra).”

INI0137

INI0138
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AUTÓPÁLYA KIJÁRAT ÉRTESÍTÉSE (ha
van)

1. “Két kilométer múlva térjen le a kijáratnál,
jobbra.”

2. “Két kilométer múlva térjen le a második ki-
járatnál, jobbra.”

HOGYAN KEZELJÜK A TÉRKÉP SD
KÁRTYÁT
Olyan SD kártya került behelyezésre, amely tér-
képadatokat tartalmaz. A térképadatokat tartal-
mazó SD kártya kezelése közben kérjük, szigo-
rúan tartsa be a következő utasításokat:

• Egy SD kártya került behelyezésre a nyílásba. Ez
egy SDHC kártya, amely csak ehhez az eszközhöz
használható. Ez a kártya tartalmazza a térkép ada-
tokat. Az SDHC kártya szükséges az eszköz hasz-
nálatához. Ne távolítsa el ezt a kártyát, amikor a
térképadatokat frissíti.

• Soha ne elemezze, módosítsa, törölje vagy forma-
tálja a térkép adatokat. Ha mégis így tesz, az esz-
köz nem működik megfelelően.

• Az SDHC kártya, amely kizárólag ebben az eszköz-
ben használható, nem működik megfelelően más
eszközökben.

• A térkép adatok nem használhatók, ha egy másik
SDHC kártyára másolta őket.

• Ne távolítsa el a rendszerből az SDHC kártyát,
amely a térkép adatokat tartalmazza. Ha rendszert
úgy használja, hogy a térkép adatokat tartalmazó
SDHC kártyát eltávolította, előfordulhat, hogy
egyes funkciók nem működnek megfelelően.

SD KÁRTYAFOGLALAT
Az SD kártya nyílása a középső konzolon talál-
ható.

MEGJEGYZÉS:

• Az SD kártya nyílásába soha ne helyezzen be sem-
milyen idegen tárgyat, mint például pénzérmét.
Ha mégis így tesz, az eszköz működésében hiba
léphet fel.

• Ne nyomja túlzottan az SD kártyát, amikor a nyí-
lásba helyezi be. Ha mégis így tesz, az eszköz
működésében hiba léphet fel.

• Előfordulhat, hogy az SD kártya meleg, amikor az
eszközből eltávolítja. Ez nem jelent hibás műkö-
dést.

INFORMÁCIÓ:

Ne távolítsa el a térképadatokat tartalmazó SD
kártyát a nyílásból. Ha ezt a térkép adatok tar-
talmazó SD kártyát eltávolítja, a rendszer nem
működik megfelelően. Ha a térkép adatokat tar-
talmazó SD kártyát véletlenül eltávolította, a tér-
képadatokat tartalmazó SD kártya visszahelye-
zése után, állítsa a főkapcsolót OFF állásba,
majd ismét állítsa vissza ON állásba.

INI0139

TÉRKÉPADATOK
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HOGYAN RENDELJEN
TÉRKÉPFRISSÍTÉSEKET
Térképfrissítések rendelésével kapcsolatban
keressen fel egy INFINITI Központot vagy szak-
szervizt.

A TÉRKÉPADATOKRÓL

Európa esetében
1. Ezeket a térképadatokat a CLARION CO., LTD.

(CLARION) készítette a HERE engedélye alap-
ján. a HERE digitális térképadatai alapján ös-
szeállította, feldolgozta és digitalizálta. A tér-
képadatok készítésének ideje óta eltelt idő-
ben új utak épülhettek, vagy megváltozhatott
egyes utcák neve, így azok eltérhetnek a DVD
használatának időpontjában.

2. Előfordulhat, hogy a térképadatok készítésé-
nek idején a forgalmi rend és a forgalmi sza-
bályok eltérőek voltak, mint a térképadatok
használatának időpontjában. Vezetés köz-
ben mindig az aktuális forgalmi jelzéseknek
megfelelően közlekedjen.

3. Jelen térképszoftver másolása szigorúan ti-
los és a törvény bünteti.

Kiadja a Clarion Co., Ltd. Gyártja a ZENRIN CO.,
LTD.

© 2015 HERE. Minden jog fenntartva.

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Minden jog fenntartva.

VIGYÁZAT:

• Saját helyzetfelismerő képessége helyett ne
használja ezt a navigációs rendszert. A navigációs
rendszer által javasolt útvonalak soha nem írhat-
ják felül a közlekedési szabályokat, a saját ítélő-
képességét és/vagy a biztonságos vezetési gya-
korlatot.

A navigációs rendszer által javasolt útvona-
lakat ne vegye figyelembe, ha: veszélyes
vagy szabálytalan manővert kellene végre-
hajtania, olyan területre navigálná, amely
nem biztonságos.

• A navigációs rendszer által rendelkezésre bocsá-
tott információkat csak javaslatként kell kezelni.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a navigá-
ciós rendszer helytelenül jeleníti meg a gépjármű
helyzetét, nem a legrövidebb utat mutatja, vagy
nem a kívánt irányba navigál. Ilyen helyzetekben
midig a saját ítélőképességére hagyatkozzon és
vegye figyelembe az aktuális közlekedési helyze-
teket.

• A navigációs rendszert nem használja arra, hogy
mentőszolgálatokhoz navigáljon. Az adatbázis
nem tartalmazza az összes mentőszolgálat pon-
tos helyét, mint például a rendőrállomások, tűz-
oltóságok, kórházak és klinikák. Saját ítélőképes-
ségére hagyatkozva keresse meg, illetve kérjen
útmutatást ilyen helyzetekben.

• Vezetőként Ön az egyetlen, aki a biztonságos ve-
zetésért felelősséggel tartozik.

– Veszélyes közlekedési helyzetek elkerü-
lése érdekében ne kezelje a rendszert.

– Annak érdekében, hogy a baleseteket el
tudja kerülni, csak olyankor kezelje a
rendszert, amikor a gépjármű biztonsá-
gos helyen áll és a kézifék be van húzva.

– A balesetek elkerülése érdekében min-
dig a tényleges útviszonyokat és szabá-
lyokat részesítse előnyben a navigációs
rendszer által közölt információkkal
szemben.

– Az idő múlása, a változó körülmények,
illetve a források természete miatt a
szoftver tartalmazhat pontatlan vagy
részleges információkat. Vezetés köz-
ben minden esetben fordítson figyelmet
az aktuális forgalmi helyzetekre és sza-
bályokra.

– Olyan helyzetekben, amikor a tényleges
útviszonyok és közlekedési helyzetek el-
térnek a navigációs rendszer által meg-
jelenített információktól, a közlekedési
szabályokat tartsa be.

– A navigációs rendszer nem tartalmazza -
illetve nem magyarázza - a közlekedési
szabályokat, a sebességkorlátozásokat,
az utak meredekségét, minőségét
és/vagy állapotát, hidakra és alagutakra
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vonatkozó korlátozásokat (magasság és
szélesség) és/vagy vonatkozó közleke-
dési helyzeteket és/vagy az utak állapo-
tát. Minden esetben saját maga ítélje
meg a közlekedési helyzeteket az aktuá-
lis körülményeket figyelembe véve.

– Vezetés közben a legkevesebb időt tölt-
se a képernyő használatával.

Oroszország
1. Ezeket a térképadatokat a CLARION CO., LTD.

(CLARION) készítette a HERE engedélye alap-
ján, a HERE digitális térképadatai alapján ös-
szeállította, feldolgozta és digitalizálta. A tér-
képadatok készítésének ideje óta eltelt idő-
ben új utak épülhettek, vagy megváltozhatott
egyes utcák neve, így azok eltérhetnek a DVD
használatának időpontjában.

2. Előfordulhat, hogy a térképadatok készítésé-
nek idején a forgalmi rend és a forgalmi sza-
bályok eltérőek voltak, mint a térképadatok
használatának időpontjában. Vezetés köz-
ben mindig az aktuális forgalmi jelzéseknek
megfelelően közlekedjen.

3. Jelen térképszoftver másolása szigorúan ti-
los és a törvény bünteti.

Kiadja a Clarion Co., Ltd. Gyártja a ZENRIN CO.,
LTD.

© 2015 HERE. Minden jog fenntartva.

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Minden jog fenntartva.

VIGYÁZAT:

• Saját helyzetfelismerő képessége helyett ne
használja ezt a navigációs rendszert. A navigációs
rendszer által javasolt útvonalak soha nem írhat-
ják felül a közlekedési szabályokat, a saját ítélő-
képességét és/vagy a biztonságos vezetési gya-
korlatot. A navigációs rendszer által javasolt útvo-
nalakat ne vegye figyelembe, ha: veszélyes vagy
szabálytalan manővert kellene végrehajtania,
olyan területre navigálná, amely nem biztonsá-
gos.

• A navigációs rendszer által rendelkezésre bocsá-
tott információkat csak javaslatként kell kezelni.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a navigá-
ciós rendszer helytelenül jeleníti meg a gépjármű
helyzetét, nem a legrövidebb utat mutatja, vagy
nem a kívánt irányba navigál. Ilyen helyzetekben
midig a saját ítélőképességére hagyatkozzon és
vegye figyelembe az aktuális közlekedési helyze-
teket.

• A navigációs rendszert nem használja arra, hogy
mentőszolgálatokhoz navigáljon. Az adatbázis
nem tartalmazza az összes mentőszolgálat pon-
tos helyét, mint például a rendőrállomások, tűz-
oltóságok, kórházak és klinikák. Saját ítélőképes-
ségére hagyatkozva keresse meg, illetve kérjen
útmutatást ilyen helyzetekben.

• Vezetőként Ön az egyetlen, aki a biztonságos ve-
zetésért felelősséggel tartozik.

– Veszélyes közlekedési helyzetek elkerü-
lése érdekében ne kezelje a rendszert.

– Annak érdekében, hogy a baleseteket el
tudja kerülni, csak olyankor kezelje a
rendszert, amikor a gépjármű biztonsá-
gos helyen áll és a kézifék be van húzva.

– A balesetek elkerülése érdekében min-
dig a tényleges útviszonyokat és szabá-
lyokat részesítse előnyben a navigációs
rendszer által közölt információkkal
szemben.

– Az idő múlása, a változó körülmények,
illetve a források természete miatt a
szoftver tartalmazhat pontatlan vagy
részleges információkat. Vezetés köz-
ben minden esetben fordítson figyelmet
az aktuális forgalmi helyzetekre és sza-
bályokra.

– Olyan helyzetekben, amikor a tényleges
útviszonyok és közlekedési helyzetek el-
térnek a navigációs rendszer által meg-
jelenített információktól, a közlekedési
szabályokat tartsa be.

– A navigációs rendszer nem tartalmazza -
illetve nem magyarázza - a közlekedési
szabályokat, a sebességkorlátozásokat,
az utak meredekségét, minőségét
és/vagy állapotát, hidakra és alagutakra
vonatkozó korlátozásokat (magasság és
szélesség) és/vagy vonatkozó közleke-
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dési helyzeteket és/vagy az utak állapo-
tát. Minden esetben saját maga ítélje
meg a közlekedési helyzeteket az aktuá-
lis körülményeket figyelembe véve.

– Vezetés közben a legkevesebb időt tölt-
se a képernyő használatával.

Hong Kong
1. Ezeket a térképadatokat a CLARION CO., LTD.

(CLARION) készítette a NAVINFO engedélye
alapján. a NAVINFO digitális térképadatai
alapján összeállította, feldolgozta és digitali-
zálta. A térképadatok készítésének ideje óta
eltelt időben új utak épülhettek, vagy meg-
változhatott egyes utcák neve, így azok eltér-
hetnek a DVD használatának időpontjában.

2. Előfordulhat, hogy a térképadatok készítésé-
nek idején a forgalmi rend és a forgalmi sza-
bályok eltérőek voltak, mint a térképadatok
használatának időpontjában. Vezetés köz-
ben mindig az aktuális forgalmi jelzéseknek
megfelelően közlekedjen.

3. Jelen térképszoftver másolása szigorúan ti-
los és a törvény bünteti.

Kiadja a Clarion Co., Ltd. Gyártja a Wuhan KOTEI
Informatics Co., LTD.

© 2015 NAVINFO CO., LTD. All Rights Reserved.

© Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD. 2015. Min-
den jog fenntartva.

VIGYÁZAT:

• Saját helyzetfelismerő képessége helyett ne
használja ezt a navigációs rendszert. A navigációs
rendszer által javasolt útvonalak soha nem írhat-
ják felül a közlekedési szabályokat, a saját ítélő-
képességét és/vagy a biztonságos vezetési gya-
korlatot.

A navigációs rendszer által javasolt útvona-
lakat ne vegye figyelembe, ha: veszélyes
vagy szabálytalan manővert kellene végre-
hajtania, olyan területre navigálná, amely
nem biztonságos.

• A navigációs rendszer által rendelkezésre bocsá-
tott információkat csak javaslatként kell kezelni.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a navigá-
ciós rendszer helytelenül jeleníti meg a gépjármű
helyzetét, nem a legrövidebb utat mutatja, vagy
nem a kívánt irányba navigál. Ilyen helyzetekben
midig a saját ítélőképességére hagyatkozzon és
vegye figyelembe az aktuális közlekedési helyze-
teket.

• A navigációs rendszert nem használja arra, hogy
mentőszolgálatokhoz navigáljon. Az adatbázis
nem tartalmazza az összes mentőszolgálat pon-
tos helyét, mint például a rendőrállomások, tűz-
oltóságok, kórházak és klinikák. Saját ítélőképes-
ségére hagyatkozva keresse meg, illetve kérjen
útmutatást ilyen helyzetekben.

• Vezetőként Ön az egyetlen, aki a biztonságos ve-
zetésért felelősséggel tartozik.

– Veszélyes közlekedési helyzetek elkerü-
lése érdekében ne kezelje a rendszert.

– Annak érdekében, hogy a baleseteket el
tudja kerülni, csak olyankor kezelje a
rendszert, amikor a gépjármű biztonsá-
gos helyen áll és a kézifék be van húzva.

– A balesetek elkerülése érdekében min-
dig a tényleges útviszonyokat és szabá-
lyokat részesítse előnyben a navigációs
rendszer által közölt információkkal
szemben.

– Az idő múlása, a változó körülmények,
illetve a források természete miatt a
szoftver tartalmazhat pontatlan vagy
részleges információkat. Vezetés köz-
ben minden esetben fordítson figyelmet
az aktuális forgalmi helyzetekre és sza-
bályokra.

– Olyan helyzetekben, amikor a tényleges
útviszonyok és közlekedési helyzetek el-
térnek a navigációs rendszer által meg-
jelenített információktól, a közlekedési
szabályokat tartsa be.

– A navigációs rendszer nem tartalmazza -
illetve nem magyarázza - a közlekedési
szabályokat, a sebességkorlátozásokat,
az utak meredekségét, minőségét
és/vagy állapotát, hidakra és alagutakra
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vonatkozó korlátozásokat (magasság és
szélesség) és/vagy vonatkozó közleke-
dési helyzeteket és/vagy az utak állapo-
tát. Minden esetben saját maga ítélje
meg a közlekedési helyzeteket az aktuá-
lis körülményeket figyelembe véve.

– Vezetés közben a legkevesebb időt tölt-
se a képernyő használatával.

Vállalatok védjegyei
A termékben, az egyes helyek és üzletek meg-
jelölésére szolgáló márkanevek a márkanevek
tulajdonosainak kizárólagos tulajdonát képe-
zik. Használatuk nem jelent szponzorációt, jóvá-
hagyást vagy éppen a termék ezen cégek által
javasolt használatát.

VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS
(Európa)
Az itt szolgáltatott adatok (“Adatok”) csak sze-
mélyes és belső felhasználásra szolgálnak, nem
pedig további értékesítésre. A terméket szerzői
jogokvédik, és használatára az egyik részről Ön,
a jelen beleegyezésével, a másik részről a CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) és licenszadói (bele-
értve annak licenszadóit és beszállítóit) a követ-
kező felhasználási feltételek vonatkoznak.

© 2015 HERE. Minden jog fenntartva.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

A belga közlekedési szabályokat a Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap és a Ministèrie
de l’Equipement et des Transports szolgáltatta.

forrás: © IGN 2009 – BD TOPO ®

“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zuständigen Behörden entnommen”
vagy “Die Grundlagendaten wurden mit Geneh-
migung der zustaendigen Behoerden entnom-
men.”

Ordinance Survey adatok © Crown copyright és
adatbázis jogok 2010 Royal Mail adatokat tartal-
maz © Royal Mail copyright és adatbázis jogok
2010 Ezek a térképadatok közérdekű informáci-
ókat tartalmaznak és az Open Government Li-
cence v1.0 szerint felhasználhatók.

Copyright Geomatics Ltd.

Copyright © 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 Tosca-
na.

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity

Forrás: IgeoE – Portugal

Información geográfica propiedad del CNIG

Elektronikus adatok alapján © Svéd nemzeti
föld nyilvántartás.

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Lan-
destopographie

Felhasználási feltételek
Kizárólag személyes használatra: A felhasználó
elfogadja, hogy ezeket az Adatokat a Nissan Au-
tomotive Products termékekkel kizárólag az en-
gedélyezett személyes, nem kereskedelmi cé-
lokra használja, és nem használja azokat szol-
gáltatásnyújtási, időosztásos vagy más hasonló
célokra. A felhasználó elfogadja, hogy az Adatok
semmilyen részletét sem sokszorosíthatja, má-
solhatja, módosíthatja, fejtheti vissza, bonthat-
ja szét vagy fordíthatja vissza, azokat semmi-
lyen formában, semmilyen célból nem ruházhat-
ja át és nem terjesztheti, kivéve a vonatkozó
jogszabályok által engedélyezett mértéket. A
több lemezt is tartalmazó csomagokat nem lehet
részletekben átruházni vagy értékesíteni, csak
a CLARION által biztosított teljes csomagként.

Korlátozások. A CLARION kifejezett engedélye
nélkül, illetve az előző bekezdésben említett
korlátozásokon kívül a felhasználó nem hasz-
nálhatja fel az Adatokat (a) járművekre telepí-
tett, járművekhez kapcsolódó vagy azokkal
kommunikáló termékhez, rendszerhez és alkal-
mazásokhoz, járművek navigálására, helymeg-
határozására, irányítására, valós idejű útvonal-
tervezésére illetve flottakezelésére alkalmas
vagy más hasonló alkalmazásokhoz, (b) hely-
meghatározó eszközökhöz, mobil- vagy vezeték
nélkül csatlakozó elektronikus vagy számítás-
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technikai eszközökhöz és az azokkal történő
kommunikációhoz, korlátozás nélkül beleértve
a mobiltelefonokat, palmtopokat, kéziszámító-
gépeket, személyhívókat, digitális személyi as-
szisztenseket vagy PDA-kat.

Figyelem. Az adatok az idő múlásának köszön-
hetően, a változó körülményeknek köszönhető-
en és az átfogó földrajzi adatok gyűjtésének kö-
szönhetően tartalmazhatnak nem pontos vagy
nem megfelelő információkat, amely nem meg-
felelő eredményhez vezethet.

A jótállás kizárása. Az Adatokat az aktuális álla-
potukban bocsátjuk a felhasználó rendelkezé-
sére, és a felhasználó elfogadja, hogy azokat a
saját felelősségére használja. A CLARION és en-
gedélyezői (továbbá azok engedélyezői és be-
szállítói) nem vállalnak és elhárítanak minden
felelősségvállalást, kijelentést és jótállást, le-
gyen az kifejezett vagy hallgatólagos, törvény-
ileg vagy más úton felmerülő, beleértve, de nem
kizárólagosan a tartalomra, a minőségre, a pon-
tosságra, a teljességre, a hatékonyságra, a meg-
bízhatóságra, az adott célra való alkalmasság-
ra, a hasznosságra, az Adatok használatára, az
Adatokból nyert eredményekre, illetve az Ada-
tok és a kiszolgáló zavartalan működésére és
hibamentességére vonatkozóakat.

A jótállás korlátozása: A CLARION ÉS ENGEDÉ-
LYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐIT ÉS BE-
SZÁLLÍTÓIT) ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT
VAGY HALLGATÓLAGOS, A MINŐSÉGRE, A TELJE-

SÍTMÉNYRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A
SZERZŐDÉSSZEGÉSTŐL VALÓ TARTÓZKODÁSRA
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. Egyes államok, terüle-
tek és országok nem ismerik el a jótállási korlá-
tozásokat, ezért ezekben az esetekben előfor-
dulhat, hogy a fenti kizárások az adott mérték-
ben nem érvényesek.

A felelősségvállalás korlátozása: A CLARION ÉS
ENGEDÉLYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐ-
IT ÉS BESZÁLLÍTÓIT) NEM VÁLLALNAK FE-
LELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓ FELÉ: BÁRMELY
IGÉNY, KÖVETELÉSVAGY PER ESETÉN, FÜGGETLE-
NÜL AZ ADATOK BIRTOKLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁ-
LATÁBÓL EREDŐ, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN
VESZTESÉGRE, SÉRÜLÉSRE VAGY KÁROKRA
IRÁNYULÓ IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER TERMÉ-
SZETÉTŐL, VAGY AZ ADATOK HASZNÁLATÁBÓL
VAGY A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁ-
GÁBÓL EREDŐ BEVÉTELKIESÉS, NYERESÉG-
CSÖKKENÉS, SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁS VAGY
MEGTAKARÍTÁSI VESZTESÉG, ILLETVE EGYÉB
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AZ ADATOK-
BAN TALÁLHATÓ HIBÁKÉRT, A FELTÉTELEK MEG-
SZEGÉSÉÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
EGY PER, EGY SZERZŐDÉS VAGY EGY SZERZŐDÉ-
SEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS RÉSZE, VAGY JÓTÁLLÁ-
SON ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁ-
ROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A
CLARION VAGY ANNAK ENGEDÉLYEZŐIT KORÁB-
BAN ÉRTESÍTETTÉK. Egyes államok, területek és

országok nem ismerik el a jótállási korlátozáso-
kat, ezért ezekben az esetekben előfordulhat,
hogy a fenti kizárások a megadott mértékben
nem érvényesek.

Exportfelügyelet. A CLARION elfogadja, hogy a
számára biztosított Adatok semmilyen részét
vagy az azokból származó közvetlen termékeket
nem exportálja más országba, kivéve ha az a
vonatkozó exportszabályozásoknak és törvény-
eknek megfelelően - beleértve de nem korlátoz-
va az Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőr-
ző Hivatala által kiadott törvényeket, szabályo-
kat és előírásokat -, illetve az összes szükséges
engedély és jóváhagyás birtokában történik. Az
amerikai Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari
és Biztonsági Iroda. Kereskedelmi Minisztéri-
um. Abban az esetben ha ezekaz export törvény-
ek, szabályok és előírások megakadályozzák az
NT-t a szállítással vagy az Adatok terjesztésével
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésében,
a törvényeknek és előírásoknak való nem meg-
felelés nem tekinthető a Megállapodás megsze-
gésének.

A teljes szerződés. Az itt felsorolt feltételek ké-
pezik a CLARION (és engedélyezői, beleértve
azok engedélyezőit és beszállítóit) és a felhasz-
náló között létrejött teljes szerződést az abban
foglalt tárgyban, és ezek teljes mértékben fel-
ülírnak minden korábbi, a felek között ebben a
tárgyban született írásos vagy szóbeli megálla-
podást.
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Irányadó jog. A fenti feltételekre Illinois állam
törvényei vonatkoznak, kifejezett módon kizár-
va a (i) jogi ütközésre való hivatkozásokat, illet-
ve az (ii) ENSZ által elfogadott Nemzetközi áru-
kereskedelmi szerződésekről szóló egyez-
ményt. Bármely, az itt leírtak hatálya alá tartozó,
a felhasználó számára biztosított Adatokkal
kapcsolatos vitás kérdés, igény felmerülése
vagy per indítása esetén a felek elfogadják Hol-
landia törvénykezésének illetékességét.

Kormányzati végfelhasználók. Ha az Adatokat
az Amerikai Egyesült Államok kormánya, annak
megbízottja vagy egy olyan jogi személy hasz-
nálja, amely az Amerikai Egyesült Államok kor-
mányáéhoz hasonló egyedi jogokkal rendelke-
zik, az Adatok a 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 szabályo-
zás “kereskedelmi termék” besorolása alá
tartoznak, az Adatokra vonatkozó végfelhaszná-
lói szerződés engedélyezése alá tartoznak, és a
kézbesített vagy más módon szolgáltatott Ada-
tokat meg kell jelölni, és azokba bele kell foglal-
ni az alábbi “Felhasználási figyelmeztetést”, to-
vábbá a figyelmeztetésnek megfelelően kell
azokat kezelni:

FELHASZNÁLÁSI FIGYELMEZTETÉS

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/ BESZÁLLÍTÓ) NEVE: HE-
RE

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/BESZÁLLÍTÓ) CÍME: c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illi-
nois 60606

A FAR 2.101 szabályozás alapján ezen Adatok
kereskedelmi terméknek számítanak, és az Ada-
tokra vonatkozó végfelhasználói szerződés ha-
tálya alá tartoznak.

© 2015 HERE. – Minden jog fenntartva.

Amennyiben a szerződő tisztviselő, a szövetségi
kormányzati hivatal vagy más szövetségi tisztvi-
selő megtagadja az itt feltüntetett felirat szöve-
gének felhasználását, a szerződő tisztviselő-
nek, a szövetségi kormányzati hivatalnak vagy
más szövetségi tisztviselőnek az Adatokhoz
kapcsolódó további vagy módosított jogok érvé-
nyesítése előtt értesítenie kell a HERE vállalatot.

VÉGFELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK
(Oroszország)
Az itt szolgáltatott adatok (“Adatok”) csak sze-
mélyes és belső felhasználásra szolgálnak, nem
pedig további értékesítésre. A terméket szerzői
jogokvédik, és használatára az egyik részről Ön,
a jelen beleegyezésével, a másik részről a CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) és licenszadói (bele-
értve annak licenszadóit és beszállítóit) a követ-
kező felhasználási feltételek vonatkoznak.

© 2015 HERE. Minden jog fenntartva.

Felhasználási feltételek
Kizárólag személyes használatra: A felhasználó
elfogadja, hogy ezeket az Adatokat a Nissan Au-
tomotive Products termékekkel kizárólag az en-
gedélyezett személyes, nem kereskedelmi cé-

lokra használja, és nem használja azokat szol-
gáltatásnyújtási, időosztásos vagy más hasonló
célokra. A felhasználó elfogadja, hogy az Adatok
semmilyen részletét sem sokszorosíthatja, má-
solhatja, módosíthatja, fejtheti vissza, bonthat-
ja szét vagy fordíthatja vissza, azokat semmi-
lyen formában, semmilyen célból nem ruházhat-
ja át és nem terjesztheti, kivéve a vonatkozó
jogszabályok által engedélyezett mértéket. A
több lemezt is tartalmazó csomagokat nem lehet
részletekben átruházni vagy értékesíteni, csak
a CLARION által biztosított teljes csomagként.

Korlátozások. A CLARION kifejezett engedélye
nélkül, illetve az előző bekezdésben említett
korlátozásokon kívül a felhasználó nem hasz-
nálhatja fel az Adatokat (a) járművekre telepí-
tett, járművekhez kapcsolódó vagy azokkal
kommunikáló termékhez, rendszerhez és alkal-
mazásokhoz, járművek navigálására, helymeg-
határozására, irányítására, valós idejű útvonal-
tervezésére illetve flottakezelésére alkalmas
vagy más hasonló alkalmazásokhoz, (b) hely-
meghatározó eszközökhöz, mobil- vagy vezeték
nélkül csatlakozó elektronikus vagy számítás-
technikai eszközökhöz és az azokkal történő
kommunikációhoz, korlátozás nélkül beleértve
a mobiltelefonokat, palmtopokat, kéziszámító-
gépeket, személyhívókat, digitális személyi as-
szisztenseket vagy PDA-kat.

Figyelem. Az adatok az idő múlásának köszön-
hetően, a változó körülményeknek köszönhető-
en és az átfogó földrajzi adatok gyűjtésének kö-

Általános információk 10-15



szönhetően tartalmazhatnak nem pontos vagy
nem megfelelő információkat, amely nem meg-
felelő eredményhez vezethet.

A jótállás kizárása. Az Adatokat az aktuális álla-
potukban bocsátjuk a felhasználó rendelkezé-
sére, és a felhasználó elfogadja, hogy azokat a
saját felelősségére használja. A CLARION és en-
gedélyezői (továbbá azok engedélyezői és be-
szállítói) nem vállalnak és elhárítanak minden
felelősségvállalást, kijelentést és jótállást, le-
gyen az kifejezett vagy hallgatólagos, törvény-
ileg vagy más úton felmerülő, beleértve, de nem
kizárólagosan a tartalomra, a minőségre, a pon-
tosságra, a teljességre, a hatékonyságra, a meg-
bízhatóságra, az adott célra való alkalmasság-
ra, a hasznosságra, az Adatok használatára, az
Adatokból nyert eredményekre, illetve az Ada-
tok és a kiszolgáló zavartalan működésére és
hibamentességére vonatkozóakat.

A jótállás korlátozása: A CLARION ÉS ENGEDÉ-
LYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐIT ÉS BE-
SZÁLLÍTÓIT) ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT
VAGY HALLGATÓLAGOS, A MINŐSÉGRE, A TELJE-
SÍTMÉNYRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A
SZERZŐDÉSSZEGÉSTŐL VALÓ TARTÓZKODÁSRA
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. Egyes államok, terüle-
tek és országok nem ismerik el a jótállási korlá-
tozásokat, ezért ezekben az esetekben előfor-
dulhat, hogy a fenti kizárások az adott mérték-
ben nem érvényesek.

A felelősségvállalás korlátozása: A CLARION ÉS
ENGEDÉLYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐ-
IT ÉS BESZÁLLÍTÓIT) NEM VÁLLALNAK FE-
LELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓ FELÉ: BÁRMELY
IGÉNY, KÖVETELÉSVAGY PER ESETÉN, FÜGGETLE-
NÜL AZ ADATOK BIRTOKLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁ-
LATÁBÓL EREDŐ, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN
VESZTESÉGRE, SÉRÜLÉSRE VAGY KÁROKRA
IRÁNYULÓ IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER TERMÉ-
SZETÉTŐL, VAGY AZ ADATOK HASZNÁLATÁBÓL
VAGY A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁ-
GÁBÓL EREDŐ BEVÉTELKIESÉS, NYERESÉG-
CSÖKKENÉS, SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁS VAGY
MEGTAKARÍTÁSI VESZTESÉG, ILLETVE EGYÉB
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AZ ADATOK-
BAN TALÁLHATÓ HIBÁKÉRT, A FELTÉTELEK MEG-
SZEGÉSÉÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
EGY PER, EGY SZERZŐDÉS VAGY EGY SZERZŐDÉ-
SEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS RÉSZE, VAGY JÓTÁLLÁ-
SON ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁ-
ROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A
CLARION VAGY ANNAK ENGEDÉLYEZŐIT KORÁB-
BAN ÉRTESÍTETTÉK. Egyes államok, területek és
országok nem ismerik el a jótállási korlátozáso-
kat, ezért ezekben az esetekben előfordulhat,
hogy a fenti kizárások a megadott mértékben
nem érvényesek.

Exportfelügyelet. A CLARION elfogadja, hogy a
számára biztosított Adatok semmilyen részét
vagy az azokból származó közvetlen termékeket
nem exportálja más országba, kivéve ha az a

vonatkozó exportszabályozásoknak és törvény-
eknek megfelelően - beleértve de nem korlátoz-
va az Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőr-
ző Hivatala által kiadott törvényeket, szabályo-
kat és előírásokat -, illetve az összes szükséges
engedély és jóváhagyás birtokában történik. Az
amerikai Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari
és Biztonsági Iroda. Kereskedelmi Minisztéri-
um. Abban az esetben ha ezekaz export törvény-
ek, szabályok és előírások megakadályozzák az
NT-t a szállítással vagy az Adatok terjesztésével
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésében,
a törvényeknek és előírásoknak való nem meg-
felelés nem tekinthető a Megállapodás megsze-
gésének.

A teljes szerződés. Az itt felsorolt feltételek ké-
pezik a CLARION (és engedélyezői, beleértve
azok engedélyezőit és beszállítóit) és a felhasz-
náló között létrejött teljes szerződést az abban
foglalt tárgyban, és ezek teljes mértékben fel-
ülírnak minden korábbi, a felek között ebben a
tárgyban született írásos vagy szóbeli megálla-
podást.

Irányadó jog. A fenti feltételekre Illinois állam
törvényei vonatkoznak, kifejezett módon kizár-
va a (i) jogi ütközésre való hivatkozásokat, illet-
ve az (ii) ENSZ által elfogadott Nemzetközi áru-
kereskedelmi szerződésekről szóló egyez-
ményt. Bármely, az itt leírtak hatálya alá tartozó,
a felhasználó számára biztosított Adatokkal
kapcsolatos vitás kérdés, igény felmerülése
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vagy per indítása esetén a felek elfogadják Hol-
landia törvénykezésének illetékességét.

Kormányzati végfelhasználók. Ha az Adatokat
az Amerikai Egyesült Államok kormánya, annak
megbízottja vagy egy olyan jogi személy hasz-
nálja, amely az Amerikai Egyesült Államok kor-
mányáéhoz hasonló egyedi jogokkal rendelke-
zik, az Adatok a 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 szabályo-
zás “kereskedelmi termék” besorolása alá
tartoznak, az Adatokra vonatkozó végfelhaszná-
lói szerződés engedélyezése alá tartoznak, és a
kézbesített vagy más módon szolgáltatott Ada-
tokat meg kell jelölni, és azokba bele kell foglal-
ni az alábbi “Felhasználási figyelmeztetést”, to-
vábbá a figyelmeztetésnek megfelelően kell
azokat kezelni:

FELHASZNÁLÁSI FIGYELMEZTETÉS

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/ BESZÁLLÍTÓ) NEVE: HE-
RE

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/BESZÁLLÍTÓ) CÍME: c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illi-
nois 60606

A FAR 2.101 szabályozás alapján ezen Adatok
kereskedelmi terméknek számítanak, és az Ada-
tokra vonatkozó végfelhasználói szerződés ha-
tálya alá tartoznak.

© 2015 HERE. – Minden jog fenntartva.

Amennyiben a szerződő tisztviselő, a szövetségi
kormányzati hivatal vagy más szövetségi tisztvi-

selő megtagadja az itt feltüntetett felirat szöve-
gének felhasználását, a szerződő tisztviselő-
nek, a szövetségi kormányzati hivatalnak vagy
más szövetségi tisztviselőnek az Adatokhoz
kapcsolódó további vagy módosított jogok érvé-
nyesítése előtt értesítenie kell a HERE vállalatot.

VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS (Hong
Kong)
A NAVINFO ADATBÁZISÁNAK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A VÉGFEL-
HASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST

FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK

EZ A LICENC SZERZŐDÉS - NEM KERESKEDELMI
SZERZŐDÉS -, AMELY LÉTREJÖTT ÖN ÉS A NAVIN-
FO (NAVINFO CO., LTD (KÉSŐBBIEKBEN NAVIN-
FO)) KÖZÖTT, VONATKOZIK A NAVINFO NAVIGÁ-
CIÓS TÉRKÉP ADATBÁZISÁRA, A HOZZÁ TARTO-
ZÓ SZOFTVEREKRE, ADATHORDOZÓKRA,
ILLETVE A NAVINFO ÁLTAL KIADOTT NYOMTA-
TOTT DOKUMENTÁCIÓRA (EGYÜTTESEN “AZ
ADATBÁZISRA”). AZ ADATBÁZIS HASZNÁLATÁ-
VAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA
EL A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐ-
DÉS (“A SZERZŐDÉS”) ÖSSZES FELTÉTELÉT.
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN SZERZŐ-
DÉS FELTÉTELEIT, HALADÉKTALANUL JUTTASSA
VISSZA AZ ADATBÁZIST AZ ÖSSZES TARTOZÉKÁ-
VAL EGYÜTT AZ ELADÓNAK. ILYEN ESETBEN A
VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.

TULAJDONJOG

Az Adatbázis és az abban megtestesülő szerzői
jogok és szellemi tulajdonjogok, illetve kapcso-
lódó jogok tulajdonosa a NAVINFO, vagy annak
licencbirtokosai. A NAVINFO és/vagy az eladó
fenntartja az Adatbázist tartalmazó adathordo-
zó tulajdonjogát mindaddig, amíg Ön teljes egé-
szében ki nem egyenlíti a NAVINFO-nak és/vagy
az eladónak a jelen vagy hasonló Szerződések
alapján az Ön számára biztosított termékért fi-
zetendő összeget.

LICENSZ ENGEDÉLY

NAVINFO az adatbázis személyes vagy (ha alkal-
mazandó) üzleti felhasználására nem kizáróla-
gos jogot biztosít. Jelen licensz nem tartalmazza
az allicenszbe adás jogát.

FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK

Az Adatbázis használata azon meghatározott
rendszerre korlátozódik, amely számára ké-
szült. Ön nem készíthet kivonatot, illetve nem
hasznosíthatja újra az Adatbázis tartalmának lé-
nyeges részeit, illetve az Adatbázis semekkora
hányadát nem reprodukálhatja, nem másolhat-
ja, nem módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem
fordíthatja le, nem fejtheti vissza és nem fordít-
hatja vissza.
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LICENSZ TOVÁBBADÁSA

Ön nem ruházhatja át az Adatbázist harmadik
felekre, kivéve, ha azt olyan rendszerre telepítik,
mely számára az Adatbázis készült, illetve ha
Ön nem tartja meg az Adatbázis egyetlen példá-
nyát sem, feltéve hogy az átruházás kedvezmé-
nyezettje magára nézve kötelezőnek fogadja el
a jelen Szerződés feltételeit, és ezt írásban meg-
erősíti a NAVINFO felé. A többlemezes készletek
csak a NAVINFO által rendelkezésre bocsátott
komplett készletekként ruházhatók át vagy érté-
kesíthetők; részenként nem ruházhatók át, illet-
ve nem értékesíthetők.

A GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A NAVINFO az alábbi figyelmeztetések kikötésé-
vel garantálja, hogy az Adatbázis Önt megillető
példánya a beszerzését követő 12 hónap során
megbízhatóan fog működni, az Adatbázis be-
szerzésének időpontjában érvényben lévő NA-
VINFO pontossági és teljességi követelményei-
nek megfelelően, mely követelményeket a NA-
VINFO kérésre az Ön rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az Adatbázis nem a jelen korláto-
zott garanciának megfelelően működik, a NA-
VINFO minden tőle telhetőt megtesz az Adatbá-
zis nem megfelelő példányának kijavítása vagy
cseréje érdekében. Ha az Adatbázis mindezen
erőfeszítések ellenére sem működik az itt leírt
garanciáknak megfelelően, Ön vagy kérheti az
Adatbázisért fizetett összeg méltányos visszaté-
rítését, vagy elállhat a jelen Szerződéstől. Ez a

megoldás jelenti a NAVINFO teljes körű felelős-
ségvállalását, és az Ön kizárólagos jogorvoslati
lehetőségét a NAVINFO ellen. A jelen bekezdés-
ben kifejezetten leírtak kivételével a NAVINFO
nem garantál, illetve nem tesz semmilyen kije-
lentést az Adatbázis használatából eredő ered-
mények felhasználását illetően annak helyessé-
ge, pontossága, megbízhatósága vagy egyéb
vonatkozása tekintetében. A NAVINFO nem ga-
rantálja, hogy az Adatbázis hibamentes, vagy
hibamentes lesz. A NAVINFO, az eladó vagy bár-
mely más személy által szóban vagy írásban
adott információ vagy tanács nem hoz létre ga-
ranciális kötelezettséget, illetve semmilyen mó-
don sem bővíti a fentiekben leírt korlátozott ga-
rancia körét. A jelen Szerződésben meghatáro-
zott korlátozott garancia nem érinti, illetve nem
sérti azokat a törvényben meghatározott jog-
okat, melyek Önt a rejtett hibákra vonatkozó
törvényi garancia szerint megilletik.

Amennyiben Ön nem közvetlenül a NAVINFO-tól
szerezte be az Adatbázist, a NAVINFO által a
jelen Szerződésben biztosított jogokon túlme-
nően az országában érvényben lévő törvények-
ben meghatározott jogokkal élhet azon személy
ellen, akitől az Adatbázist beszerezte. A NAVIN-
FO által nyújtott fenti garancia nem érinti ezeket
a törvényes jogokat. Ön a jelen Szerződésben
biztosított garanciális jogokon túlmenően érvé-
nyesítheti ezeket a jogokat.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Ennek megfelelően a HIAMS semmilyen körül-
mények között nem vállal felelősséget semmi-
nemű következményes vagy közvetett kárért,
ideértve egyebek mellett az Adatbázis Ön általi
használatából eredő, Önt vagy bármely harma-
dik felet érintő anyagi veszteséget, adatvesztést
vagy a használat ellehetetlenülését, sem szer-
ződéses, sem szerződésen kívüli károkozás kö-
vetkeztében, sem garanciális kötelezettség
alapján, még akkor sem, ha a NAVINFO-t az ilyen
károk lehetőségéről tájékoztatták. A NAVINFO
közvetlen károkért fennálló felelősségvállalása
minden esetben az Adatbázis Önt illető példá-
nyának árára korlátozódik.

A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT KORLÁTO-
ZOTT GARANCIA ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
KORLÁTOZÁSA NEM ÉRINTI, ILLETVE NEM SÉRTI
AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN,
HA ÖN NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN
VÁSÁROLTA MEG AZ ADATBÁZIST.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az Adatbázis az idő múlásából, a körülmények
változásából, valamint a felhasznált források és
az átfogó földrajzi adatok begyűjtésének termé-
szetéből fakadóan pontatlan vagy hiányos infor-
mációkat tartalmazhat, melyek pontatlan ered-
ményekhez vezethetnek. Az Adatbázis nem tar-
talmaz – többek között – a biztonságra, a
törvények alkalmazására, vészhelyzetben
igénybe vehető segítségre, építkezésekre, út-
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vagy sávlezárásokra, jármű- vagy sebességkor-
látozásokra, az utak meredekségére vagy beso-
rolására, a hidakmagasságára, súly- vagy egyéb
korlátozásokra, út- vagy közlekedési feltételek-
re, különleges eseményekre, forgalomtorlódás-
ra vagy utazási időre vonatkozó információkat.

IRÁNYADÓ JOG

Erre a megállapodásra a Kínai Népköztársaság
törvényei vonatkoznak, kifejezett módon kizár-
va a (i) jogi ütközésre való hivatkozásokat, illet-
ve az (ii) ENSZ által elfogadott Nemzetközi áru-
kereskedelmi szerződésekről szóló egyez-
ményt. Bármely, az itt leírtak hatálya alá tartozó,
a felhasználó számára biztosított Adatokkal
kapcsolatos vitás kérdés, igény felmerülése
vagy per indítása esetén a felek elfogadják Kína
törvénykezésének illetékességét.
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FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZŐ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A képernyő túl sötét. Az utastér hőmérséklete túl alacsony. Várjon, amíg az utastér hőmérséklete egy kicsivel

magasabb lesz.
A képernyő fényereje maximális sötétségre van
állítva.

Állítsa be a kijelző fényerejét.
“Képernyő beállítások” (oldal: 8-8)

A képernyő túl világos. A képernyő fényereje maximális fényerőre van
állítva.

Állítsa be a kijelző fényerejét.
“Képernyő beállítások” (oldal: 8-8)

Egy kis fekete pont vagy fényes pont jelenik meg a
képernyőn.

Ez a folyadékkristályos kijelzőkre jellemző
jelenség.

Ez nem hiba.

Pöttyös vagy csíkos minta jelenik meg a kijelzőn. A neon fényreklámok keltette elektromágneses
hullámok, a magas feszültségű kábelek, az amatőr
rádiók vagy egyéb rádióeszközök negatívan
befolyásolhatják a képernyő viselkedését.

Ez nem hiba.

A kép kis késéssel jelenik meg a képernyőn. Ez a folyadékkristályos kijelzőkre jellemző
jelenség.

Ez nem hiba.

A kijelzőn megjelenített mozgás lassú. Az utastér hőmérséklete 0°C (32°F) alatt van. Várjon, amíg az utastér hőmérséklete 0°C (32°F)
fölé emelkedik.

Amikor valamilyen szögben nézi a kijelzőt, a
kijelző világosabb vagy sötétebb lesz.

Ez a folyadékkristályos kijelzőkre jellemző
jelenség.

Állítsa be a kijelző fényerejét.
“Képernyő beállítások” (oldal: 8-8)

A kijelző kékre vált vagy egy hibaüzenet jelenik
meg a kijelzőn.

Az SD kártya nincs megfelelően a nyílásba
illesztve.

Ha a térképadatokat tartalmazó SD kártyát
véletlenül eltávolítja, állítsa a gyújtáskapcsolót
OFF állásba a térképadatokat tartalmazó SD kártya
visszahelyezése után.

A rendszer működésében hiba lépett fel. Az ellenőrzéssel kapcsolatban keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

RENDSZER EGYSÉG:
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ALAPVETŐ MŰVELETEK

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Nincs megjelenített kép. A fényerő a legalacsonyabb értéken áll. Állítsa be a képernyő fényerejét.

“Képernyő beállítások” (oldal: 8-8)

A kijelző ki van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a

<CAMERAm /m > vagy a <m > gombot, hogy
a kijelzőt bekapcsolhassa.

Nem érhető el hangos navigálás.
A hangerő túl magas vagy alacsony.

A hangerő nincs megfelelően beállítva vagy a hang
ki van kapcsolva.

Állítsa be a hangüzenet hangerejét.

Bizonyos utcákhoz nincs hangos navigálás
(szürkével megjelenített utcák).

Ez nem hiba.

A térkép nem jelenik meg a képernyőn. A képernyőn valami más, és nem a térkép jelenik
meg.

Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot.

A képernyő túl sötét. A mozgás túl lassú. A hőmérséklet túl alacsony a jármű belsejében. Várjon amíg a belső hőmérséklet egy kicsit
felemelkedik.

A kijelző néhány pixele sötétebb vagy világosabb,
mint a többi.

Ez a folyadékkristályos kijelzők sajátossága. Ez nem hiba.

Bizonyos menüelemeket nem lehet kiválasztani. Vezetés közben bizonyos menüelemek nem
elérhetők.

Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
majd állítsa be a navigációs rendszert.

A navigációs rendszerrel kapcsolatos funkciók nem
használhatók.

Az SD kártya nincs a nyílásba illesztve. Megfelelően illessze be az SD kártyát.

NAVIGATION
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NAVIGÁCIÓS KIJELZŐ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A sík nézetben és a Birdview™ nézetben
megjelenített nevek és utak nem egyeznek
meg.

A feltüntetett információk mennyisége lecsökkentésre került,
hogy a képernyő ne legyen túl zsúfolt. Ezenkívül az is
előfordulhat, hogy az utak vagy helyek nevei többször is
megjelennek - ekkor a képernyőn megjelenő nevek a
feldolgozási folyamat következtében térnek el.

Ez nem hiba.

A gépjármű ikonja nem a megfelelő helyen
jelenik meg.

A gépjárművet például komppal vagy egyéb járművel
szállították azt követően, hogy a főkapcsolót kikapcsolta.

A gépjárművel rövid ideig vezessen olyan
helyen, ahol GPS vagy GLONASS (Oroszország)
jelek foghatók.

Előfordulhat a gépjármű ikonjának helye és iránya nem
megfelelő; ez függ a vezetési körülményektől, a navigációs
rendszer pozicionálásának pontosságától.

Ez nem hiba. Vezesse a járművet rövid ideig,
hogy a gépjármű ikonjának helye és iránya
automatikusan javításra kerüljön.

“A gépjármű aktuális helyzete”
(oldal: 10-2)

Amikor a jármű egy új úton halad, akkor a
jármű ikon egy másik, közeli úton jelenik
meg.

Mivel az új útszakasz nincs eltárolva a térképadatok között, a
rendszer automatikusan a legközelebbi útra helyezi a
gépjármű ikonját.

Frissítse a navigációs rendszert új
térképadatokkal.

A kijelző nem vált éjszakai módra, még a
fényszórók felkapcsolása után sem.

A legutóbbi alkalommal, amikor a fényszóró be volt
kapcsolva, a nappali mód volt beállítva.

A képernyőt átállíthatja éjszakai üzemmódba a

<CAMERAm /m > vagy a <m > gombok
megnyomásával, amikor a fényszórók fel
vannak kapcsolva.

“Képernyő beállítások” (oldal: 8-8)

A térkép nem gördül arrébb, még akkor
sem, ha a gépjármű mozog.

Az aktuális helyzet térképe nem kerül megjelenítésre. Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot.

A gépjármű ikonja nem kerül
megjelenítésre.

Az aktuális helyzet térképe nem kerül megjelenítésre. Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A gépjármű ikonjának helye nem esik
egybe a tényleges pozícióval.

Előfordulhat, hogy a sebességszenzor nem képes kiszámítani
a megfelelő gépjármű pozíciót, amikor hólánc van a
kerekeken vagy a kerekeket kicserélte.

Haladjon a járművel (kb. 30 km/h-s (19 MPH)
sebességgel, kb. 30 percig) hóláncok nélkül és
a rendszer automatikusan korrigálja a jármű
ikon pozícióját.
Ha a probléma ez után sem oldódik meg, vegye
fel a kapcsolatot az INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

A térképadatok elavultak. Frissítse a navigációs rendszert új
térképadatokkal.
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ÚTVONAL TERVEZÉSE ÉS VIZUÁLIS NAVIGÁLÁS

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Az érintendő pontok nincsenek bent
az automatikus újratervezésben.

A már elhagyott útszakaszpontok nem jelennek meg az
automatikus útvonal újratervezésnél.

A köztes ponthoz való visszatéréshez szerkessze
az útvonalat.

Az útvonal információi nem kerültek
megjelenítésre.

Az útvonal tervezése nem történt meg. Állítsa be a célállomást és végezze el a tervezést.
Nem a felajánlott útvonalon halad. Haladjon a javasolt útvonalon.
Navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be a navigációt.
Bizonyos úttípusokhoz nem tartozik útvonal információ (sötét
szürkével jelzett utak).

Ez nem hiba.

Az automatikus újratervezés (vagy
letérés tervezés) ugyanazt az
útvonalat javasolja, mint amelyet
korábban javasolt.

Az útvonaltervezés során a rendszer az elsődleges feltételeket
vette figyelembe, de ugyanazt az utat tervezte meg.

Ez nem hiba.

Nem lehet megadni útszakaszpontot. Az útvonalban már öt útszakaszpont van beállítva, beleértve
azokat is, amelyeket már elhagyott.

Egy útvonalon legfeljebb öt útszakaszpont lehet.
Ha hatnál több útszakaszpontot kíván érinteni,
akkor szükség esetén többször végezze el az
útvonalszámítást.

A [Kezdés] opciót is ki kell választani azt követően, hogy a
köztes pontot az Útvonal szerkesztése képernyőn kiválasztotta.

Érintse meg a [Kezdés] opciót a köztes pont
kiválasztása után.

A számított útvonal nem jelenik meg. A cél közelében lévő utak nem jeleníthetők meg. A célállomást fő vagy egyéb úton határozza meg,
majd tervezze újra az útvonalat.

A indulási pont és a cél túl közel vannak egymáshoz. Nagyobb távolságot adjon meg.
A kiindulási pont és a célállomás túl messze van egymástól. Ossza fel az útvonalat úgy, hogy kiválaszt egy vagy

két közbeeső pontot, és úgy végezze el az útvonal
tervezését.

Időkorlátozással rendelkező utak (hét adott napja, adott
időszak) vannak a gépjármű aktuális helyzete vagy a célállomás
közelében.

Kapcsolja ki a [I-ben korl. haszn. utak h-a]
beállítást.

“Útvonal beállítások” (oldal: 5-12)
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Az útvonal egy része nem látható. A javasolt útvonal szűk utcákat is magában foglal (szürkével

jelzett utak).
Ez nem hiba.

Annak az útvonalnak egy része
törlése került, amelyen a gépjármű
már haladt.

Az útvonalat útszakaszpontok közti szakaszonként kezeli a
rendszer. Ha a gépjármű az első köztes ponton áthaladt, a
kiinduló pont és a köztes pont közötti szakasz törlésre kerül
(területfüggő, előfordulhat, hogy nem törlik).

Ez nem hiba.

Indirekt út javasolt. Ha az indulópont vagy a cél közelében korlátozások vannak
(egyirányú utak) a rendszer indirekt útvonalakat javasolhat.

Állítsa be a kezdőpont és a célállomás helyét.

Előfordulhat, hogy a rendszer azért ajánl fel nem közvetlen
útvonalat, mert nem vesz figyelembe egyes területeket, például
a szűk utcákat (szürke utak).

A célállomást fő vagy egyéb úton határozza meg,
majd tervezze újra az útvonalat.

A tájékozódási pontok nem felelnek
meg a tényleges információknak.

A térképadatok elavultak. Frissítse a navigációs rendszert új
térképadatokkal.

A felajánlott útvonal nem csatlakozik
pontosan a kezdőponthoz, az
útszakaszpontokhoz vagy az úti
célhoz.

Ezeknél a helyeknél nincs olyan információ, amely közelebbi
tervezést tenne lehetővé.

Állítsa a kezdőpontot, útszakaszpontokat és úti
célt egy főútra, majd hajtsa végre az
útvonaltervezést.
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HANGOS NAVIGÁLÁS

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Hangos navigálás nem elérhető. Az audio navigáció csak a m jellel ellátott kereszteződéseknél

érhető el. Bizonyos esetekben a hangos navigálás nem elérhető,
még akkor sem, ha a gépjárműnek kanyarodnia kellene.

Ez nem hiba.

A gépjármű letért a javasolt útvonalról. Lépjen vissza a javasolt útvonalhoz vagy
számítsa újra az útvonalat.

Hangos navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be az audio navigációt.
Navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be a navigációt.

A navigáció által jelzettek nem felelnek
meg a valóságnak.

A hangos navigálás tartalma változhat, függően attól, hogy milyen
típusúak azok a kereszteződések, amelyeknél a kanyarodást végre
kell hajtani.

Kövesse az összes közlekedési szabályt.
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KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK (Európa)

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Közlekedési információk nem kerültek
megjelenítésre.

A közlekedési információk ki vannak kapcsolva. Kapcsolja be a közlekedési információk beállítását.
A gépjármű olyan területen van, ahol a közlekedési
hírek nem elérhetők.

Menjen olyan területre, ahol vannak elérhető
közlekedési információk.

A térkép felbontása olyan értékre van állítva, ahol az
ikonok nem jeleníthetők meg.

Gondoskodjon róla, hogy a térkép felbontása olyan
legyen, ahol az ikonok megjeleníthetők.

“Közlekedési információk a térképen (ha van)”
(oldal: 3-13)

Az automatikus kerülőút keresési
beállítása be van kapcsolva, de a
javasolt kerülőút nem kerüli el a
bedugult területet.

Nem volt gyorsabb útvonal az elérhető úthálózati és
közlekedési információk alapján.

Az automatikus kerülő útvonal keresése funkciót
közlekedési dugók kikerülésére tervezték. A
leggyorsabb útvonalat keresi figyelembe véve a
közlekedési dugókat. Kövesse a javasolt útvonalat.

“Elérhető közlekedési információk
megtekintése” (oldal: 6-2)

Az útvonal nem kerüli ki azt a szakaszt,
amely a közlekedési információk szerint
építkezés miatt le van zárva.

A navigációs rendszer nem kerüli el az építés alatt lévő
útszakaszokat, ha a tényleges munkálatok dátuma és
időpontja eltér az előzetesen bejelentettől.

Vegye figyelembe a tényleges feltételeket és kövesse az
úton elhelyezett, az esetleges kerülőutakkal
kapcsolatos utasításokat. Ha az út le van zárva,
használja a kerülőutak keresése funkciót és adjon meg
olyan távolságot, amellyel biztosan elkerülheti a lezárt
útszakaszt.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A rendszer nem működik vagy nem tudja
megfelelően értelmezni a parancsot.

A jármű belterében túl nagy a zaj. Húzza fel az ablakot vagy ügyeljen arra, hogy az
utasok csendben legyenek.

A légkondicionáló ventilátora túl gyors. Csökkentse a légkondicionáló ventilátor
sebességét.

A gépjármű által haladás közben generált zaj túl
hangos.

Csökkentse a gépjármű sebességét, majd mondja
ki a parancsot.

A hangparancsot halkan mondja ki. Hangosabban ismételje meg a parancsot.
A parancsot túl gyorsan mondja ki. Mondja ki a parancsot azt követően, hogy

meggyőződött a következőkről. A hangos utasítás
elhangzott, a hang elhangzott, a kijelzőn látható
ikon a képernyőn átvált fehérről narancssárgára.

A parancsot lassan mondja ki. Természetesen beszéljen, ne hagyjon szünetet a
szavak között.

A rendszer kéri, hogy ismételje meg a parancsot. A kiejtése nem érthető. Beszéljen érthetően.
A parancsot a hang után túl későn mondja ki. Mondja ki a parancsot 5 másodperccel azt

követően, hogy meggyőződött a következőkről. A
hangos utasítás elhangzott, a hang elhangzott, a
kijelzőn látható ikon a képernyőn átvált fehérről
narancssárgára.

Nem megfelelő parancsot mondott ki. Mondja ki a parancsot vagy a számot, amely
fehérrel jelenik meg a képernyőn.
Mondja ki a parancsot, amely megjelenik a
parancsok listájában.

A rendszer nem megfelelően ismeri fel a számokat. Sok számot mondott ki egyszerre. A számjegyek között tartson szünetet, hogy a
rendszer megfelelően felismerhesse azokat.
Amikor egy telefonszámot mond ki, tartson
szüntet a körzetszámok és a tárcsázott kódok, stb.
között.

HANGFELISMERÉS
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A hangfelismerő rendszer nem működik és egy
hang szólal meg kétszer, azt követően, hogy a

<m > gombot megnyomta.

A <m > gombot az előtt nyomta meg, hogy a
rendszer készen állt volna a hangparancs
fogadására.

Az Infiniti InTouch bekapcsolása után várjon, amíg
a hangfelismerő rendszer készen nem áll, majd
mondja ki a hangparancsot.
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