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Wstęp

Dziękujemy za zakup pojazdu INFINITI.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użyt-
kowników systemu Infiniti InTouch oraz powią-
zanych z nim systemów oferowanych w Twoim
pojeździe INFINITI.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ni-
niejszej instrukcji w celu zapewnienia bezpiecz-
nej obsługi systemu Infiniti InTouch.

• W związku z możliwością zmian specyfikacji po-
jazdu oraz wyposażenia dodatkowego, niektóre
rozdziały niniejszej instrukcji mogą nie mieć za-
stosowania do Twojego pojazdu.

• Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje, za-
warte w tej instrukcji, odpowiadają stanowi z dnia,
w którymzostała onawydrukowana. Firma INFINITI
zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wy-
glądu zawartych w tej instrukcji pojazdów bez
uprzedzenia.

• Przy okazji sprzedaży pojazdu niniejsza instrukcja
zawsze powinna się w nim znajdować. Następny
użytkownik systemu Infiniti InTouch może potrze-
bować tej instrukcji.
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W niniejszej instrukcji wykorzystywane są spe-
cjalne słowa, symbole, ikony oraz ilustracje po-
grupowane według funkcji.

Zapoznaj się z poniższymi uwagami.

BEZPIECZNA OBSŁUGA

OSTRZEŻENIE:

Jest on wykorzystywany do wskazania obecności za-
grożenia mogącego spowodować śmierć lub poważne
obrażenia ciała. Aby uniknąć lub zmniejszyć zagroże-
nie, obowiązkowe jest dokładne przestrzeganie pro-
cedur.

OSTROŻNIE:

Jest on wykorzystywany do wskazania obecności za-
grożenia mogącego spowodować mniejsze lub umiar-
kowane obrażenia ciała, czy też uszkodzenie pojazdu.
Aby uniknąć lub zmniejszyć zagrożenie, obowiązkowe
jest dokładne przestrzeganie procedur.

UWAGA:

Opisuje pozycje umożliwiające zrozumienie i zmaksy-
malizowanie osiągów pojazdu. Zlekceważenie tych in-
formacji może doprowadzić do usterki lub obniżenia
osiągów pojazdu.

ODSYŁACZE

INFORMACJE:

Opisuje informację niezbędną do efektywnej
eksploatacji pojazdu i/lub akcesoriów.

m
Odsyłacz do strony:

Wskazuje on na tytuł i stronę, do której czytelnik
powinien się odnieść.

< >:

Wskazuje na przycisk sterowania lub przełącz-
nik.

[ ]:

Wskazuje na przycisk/pozycję wyświetloną na
ekranie.

m
Komenda głosowa:

Wskazuje na czynność wykonywaną w odpowie-
dzi na komendę głosową.

ILUSTRACJE EKRANU

• Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji są
odniesieniem do różnych modeli i mogą różnić się
ze względu na konstrukcję i specyfikacje danego
pojazdu.

• W razie potrzeby, ikony i pozycje menu wyświetla-
ne na ekranie mogą być skrócone lub pominięte na
ilustracjach. Pominięte ikony i pozycje menu są
przedstawione jako przerywane linie, jak ukazano
na rysunku.

5GH0158X

JNA0021X

SPOSÓB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI
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System nawigacji służy przede wszystkim po-
mocą w osiągnięciu punktu docelowego. Kie-
rowca musi jednak korzystać z systemu
bezpiecznie i w sposób prawidłowy. Informacja
dotycząca warunków jazdy, znaków drogowych
i dostępności usług nie zawsze jest aktualna.
System nie zastąpi kierowcy w bezpiecznym,
właściwym i zgodnym z przepisami kierowaniu
pojazdem.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu na-
leży zapoznać się z poniższymi informacjami do-
tyczącymi bezpieczeństwa. Należy zawsze ko-
rzystać z systemu w sposób zgodny z niniejszą
instrukcją.

OSTRZEŻENIE:

• Nie wolno polegać wyłącznie na nawigacji. W celu
uniknięcia wypadków należy zawsze zapewniać,
że wszystkie wykonywane manewry są zgodne z
przepisami i bezpieczne.

• Aby skorzystać z systemu Infiniti InTouch lub ste-
rownika INFINITI, należy najpierw zaparkować po-
jazd w bezpiecznym miejscu i zaciągnąć hamulec
postojowy. Obsługiwanie systemu nawigacji pod-
czas jazdy może rozproszyć kierowcę i w konsek-
wencji spowodować groźny wypadek.

• Przez cały czas zachowuj najwyższą ostrożność,
pozostając w pełni skoncentrowanym na kierowa-
niu pojazdem. Jeśli system nie odpowiada w spo-
sób natychmiastowy, zachowaj cierpliwość i skup

uwagę na drodze. Nieuważne prowadzenie pojaz-
du może doprowadzić do wypadku oraz poważ-
nych obrażeń lub śmierci.

• Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu. Może to
doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.

• W przypadku stwierdzenia obcych przedmiotów
obecnych w sprzęcie systemu, płynów wylanych
na system lub wydobywającego się dymu lub za-
pachu, należy natychmiast zaprzestać korzysta-
nia z systemu i skontaktować się z przedstawicie-
lem firmy INFINITI lub profesjonalną stacją obsłu-
gi. Zignorowanie tego rodzaju sytuacji może
doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.

OSTROŻNIE:

• W niektórych obszarach stosowanie ekranów wi-
deo podczas jazdy może być zabronione. Korzys-
taj z tego systemu tylko tam, gdzie jest to zgodne
z prawem.

• W warunkach bardzo niskiej lub bardzo wysokiej
temperatury [poniżej −20°C (−4°F) i powyżej 70°C
(158°F)] system może nie działać prawidłowo.

• Ekran wyświetlacza może pęknąć, jeśli zostanie
uderzony twardym lub ostrym przedmiotem. W
razie rozbicia ekranu nie dotykaj szkła. Może to
spowodować obrażenia ciała.

UWAGA:

Nie pozostawiaj systemu włączonego po zgaszeniu
silnika. Może to spowodować wyładowanie akumula-
tora pojazdu. Gdy korzystasz z systemu, nie wyłączaj
silnika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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Niniejszy system Infiniti InTouch posiada certy-
fikat urządzenia laserowego 1 klasy.

OSTRZEŻENIE:

• Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu. System
Infiniti InTouch nie zawiera żadnych części możli-
wych do konserwacji przez użytkownika.

• Próba konserwacji, regulacji i czynności innych
niż opisane w niniejszym podręczniku może spo-
wodować obrażenia cielesne wynikające z wysta-
wienia na działanie promieniowania laserowego.

W celu uzyskania pomocy lub informacji na te-
mat systemu Infiniti InTouch oraz w celu zamó-
wienia zaktualizowanych danych mapy dla sys-
temu nawigacji, skontaktuj się z Centrum
INFINITI lub profesjonalną stacji obsługi.

URZĄDZENIE LASEROWE OBSŁUGA KLIENTA

1-4 Wprowadzenie
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Układ graficzny i rozmieszczenie przycisków
mogą się różnić w zależności od modelu i specy-
fikacji pojazdu.

POSTĘPOWANIE Z WYŚWIETLACZEM
Wyświetlacz jest typu ciekłokrystalicznego i na-
leży postępować z nim ostrożnie.

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie próbuj rozmontować wyświetlacza. Niektóre
części wykorzystują bardzo wysokie napięcie. Dotyka-
nie ich grozi poważnymi obrażeniami ciała.

Cechy charakterystyczne
wyświetlacza ciekłokrystalicznego

• Jeśli temperatura wewnątrz pojazdu jest szczegól-
nie niska, wówczas wyświetlacz będzie przyćmio-
ny lub też ruchy obrazu mogą być spowolnione.
Zjawisko takie jest normalne. Wyświetlacz będzie
działał normalnie po ogrzaniu się wnętrza pojaz-
du.

• Niektóre piksele na ekranie są ciemniejsze lub jaś-
niejsze niż pozostałe. Zjawisko to jest nieodłączną
cechą wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie sta-
nowi usterki.

• Na ekranie mogą pozostać fragmenty poprzednie-
go obrazu. To zjawisko jest nieodłączną cechą tego
typu wyświetlacza i nie jest usterką.

Pielęgnacja wyświetlacza

OSTROŻNIE:

• Aby wyczyścić wyświetlacz, zatrzymaj pojazd w
bezpiecznym miejscu.

• Przed czyszczeniem ustaw włącznik zapłonu w po-
zycji OFF. W przypadku czyszczenia wyświetlacza
z włącznikiem zapłonu w pozycji ON, może nastą-
pić niezamierzone działanie.

• Aby wyczyścić wyświetlacz, nigdy nie używaj
szorstkiej tkaniny, alkoholu, benzyny, rozcień-
czalnika lub jakiegokolwiek rozpuszczalnika,
bądź ściereczki papierowej z chemicznym środ-
kiem czyszczącym. Może to spowodować zaryso-
wanie lub uszkodzenie panelu.

• Nie pozwól, żeby na ekran dostał się płyn, np.
woda albo odświeżacz powietrza. Zetknięcie się
systemu z wilgocią może doprowadzić do jego
usterki.

STEROWNIK INFINITI

j1 <MAP/VOICE>
Naciśnij, aby wyświetlić bieżącą lokalizację
pojazdu na mapie.
Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pasek
widoku wyświetlacza.

JNB0437X

Przykład

KLAWISZE I FUNKCJE STEROWANIA
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“Pasek widoku wyświetlacza”
(strona 2-8)

Naciśnij i przytrzymaj, aby usłyszeć
aktualny komunikat głosowy dla
zaprogramowanej trasy.

j2 <MENU>
Naciśnij, aby wyświetlić ekran menu. Z
poziomu tego menu dostępne są funkcje,
takie jak ustawianie punktu docelowego,
aktywacja i pobieranie aplikacji,
podłączenie telefonu, wyświetlenie ekranu
informacji oraz inne ustawienia.
Ikony i menu wyświetlane na ekranie mogą
się różnić w zależności od modelu i
specyfikacji pojazdu.

j3 <m /OK>/Centralna tarcza/przełącznik
suwakowy
Przesuń lub obróć, aby wybrać pozycję,
przewinąć do następnej lub poprzedniej
strony lub zmienić ustawienia (głośność,
jasność itp.).
Gdy na ekranie jest wyświetlona mapa,
obróć pokrętło środkowe, aby dostosować
skalę mapy.
Mapę można przewinąć w ośmiu
kierunkach poprzez przesunięcie
przełącznika.
Naciśnij, aby wejść do wybranej pozycji.
Jeśli przycisk zostanie naciśnięty przy
wyświetlonej mapie, na wyświetlaczu
pojawi się menu skrótów.

“Menu skrótów” (strona 2-7)

j4 <m >
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
ekranu.

j5 <CAMERAm /m > (modele z systemem
monitora otoczenia)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć tryb
jasności wyświetlacza między dziennym a
nocnym oraz wyregulować jasność.
Naciśnij, aby wyświetlić ekran monitora
otoczenia.
Informacje na temat ekranu monitora
otoczenia znaleźć można w Podręczniku
właściciela pojazdu.
<m > (modele z systemem monitora
otoczenia)
.Naciśnij, aby dostosować jasność. Aby
włączać i wyłączać ekran, naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk.

Układ przełączników na rysunku dotyczy mode-
lu z kierownicą po lewej stronie (LHD). W modelu
z kierownicą po prawej stronie (RHD) układ nie-
których przełączników jest odwrotny.

Obsługa przycisku MENU

Naciśnij <MENU>, aby wyświetlić ekran menu.

• [Nawigacja]

Dotknij, aby wyświetlić Menu celu i Menu
trasy.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

“Menu trasy” (strona 5-6)

• [Telefon]

Dotknij, aby wyświetlić ekran telefonu.

Odpowiednie informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi pojazdu.

• [Aplikacje]

Dotknij, aby wyświetlić ekran aplikacji.

Odpowiednie informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi pojazdu.

JNB0445X
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• [Informacje]

Dotknij, aby wyświetlić ekran informacji.

“Menu informacji” (strona 8-2)

• [Ustawienia]

Dotknij, aby wyświetlić ekran menu usta-
wień.

“Menu ustawień” (strona 8-4)

PRZEŁĄCZNIKI W KIEROWNICY

j1 <m > (Rozmowy):

Naciśnij, aby uruchomić tryb
rozpoznawania mowy.

“Wydawanie poleceń głosowych”
(strona 9-2)

j2 <->/<+> (Regulacja głośności):

Naciśnij, aby wyregulować głośność.

System uruchamia się po ustawieniu włącznika
zapłonu w położeniu ACC lub ON.

UWAGA:

Nie pozostawiaj systemu Infiniti InTouch włączonego
przy wyłączonym silniku. Może to spowodować roz-
ładowanie akumulatora pojazdu (akumulator 12 V).
Gdy korzystasz z systemu Infiniti InTouch, nie wyłą-
czaj silnika.

UWIERZYTELNIANIE DANYCH MAPY
Uwierzytelnienie danych mapy jest konieczne
przed pierwszym użyciem systemu nawigacji.

1. System uruchamia się po pierwszym ustawie-
niu włącznika zapłonu w położeniu ACC lub
ON. Zostanie wyświetlony ekran uwierzytel-
niania danych mapy.

2. Wprowadź 16 znaków alfanumerycznych
(cztery bloki po cztery znaki). Każdy blok
składający się z czterech znaków jest
wyświetlany oddzielnie.

System obsługiwany jest głównie za pomocą
ekranu dotykowego.

• Dotknięcie

Wybierz i uruchom wybrany przycisk na ekra-
nie.

JNB0438X

JNB0446X

URUCHAMIANIE SYSTEMU OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO

2-4 Przedmowa



• Szybkie przesunięcie

Nastąpi przejście do kolejnej strony ekranu
menu.

• Przeciągnięcie

Przeciągnij pasek przewijania w górę lub w
dół, aby przewinąć ekran menu.

Dla ekranu mapy możliwych jest wiele innych
czynności. Szczegóły dotyczące obsługi ekranu
mapy zamieszczono w rozdziale poświęconym
obsłudze mapy.

“Obsługa przy pomocy ekranu
dotykowego” (strona 3-5)

OBSŁUGA EKRANU MENU

j1 Dotknij przycisku [<], aby przewinąć do
poprzedniej strony.

j2 Dotknij wybranej ikony, aby uruchomić
funkcję i wyświetlić następny ekran.

j3 Wskazuje pozycję aktualnie wyświetlanej
strony względem wszystkich dostępnych
stron.

j4 Dotknij przycisku [>], aby przewinąć do
następnej strony.

Aby szybko przejść między stronami, można
również zastosować gest szybkiego przesunię-
cia.

PRZEWIJANIE LISTY LUB KOMUNIKATU

j1 Przeciągnij pasek przewijania w górę lub w
dół, aby przewinąć komunikat lub listę.

j2 Dotknij wybranego elementu.

j3 Jeśli nazwa pozycji na liście nie jest
wyświetlana w całości (ze względu na jej
długość), dotknij [>], aby wyświetlić
niewidoczną część nazwy.

j4 Dotknij przycisku [m ] lub [m ], aby
przewinąć komunikat lub listę o jedną
pozycję.

Dotknij [m ] lub [m ], aby przejść do
następnej strony.

JNB0447X

5GH0227X

JNB0439X

JNB0451X
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WYBÓR POZYCJI

Gdy pozycja zostanie wybrana przez dotknięcie,
zostanie ona uruchomiona i wyświetli się kolej-
ny ekran.

Dotknij [m ], aby powrócić do poprzedniego
ekranu.

DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ
Można dokonać ustawienia głośności, jasności
itp.

Dotykając przycisków regulacyjnych, takich jak
[+]/[-], [L]/[R] itp., wyreguluj poszczególne po-
zycje. Po każdym naciśnięciu przycisku, wskaź-
nik przesuwa się na pasku.

Naciskając przycisk <STATUS> systemu audio
można wyświetlić aktualny stan systemu nawi-
gacji.

INFORMACJE:

W zależności od różnych czynników, takich jak
aktualny tryb, ustawienie lub nie punktu doce-
lowego itp., wyświetlane są różne ekrany stanu.

Gdy trasa do punktu docelowego jest ustawiona
a system audio jest włączony, widoczny jest
ekran podobny do przedstawionego powyżej.

Za pomocą przycisków [<]/[>] można przełączać
pomiędzy ekranem stanu klimatyzacji a ekra-
nem systemu nawigacji z informacją o trasie.

Gdy nie jest ustawiona żadna trasa, w dolnej
połowie ekranu wyświetlany jest kompas i bie-
żąca lokalizacja.

JNB0456XZ

5GH0229X

JNB0443X

EKRAN INFORMUJĄCY O STANIE SYSTEMU
NAWIGACJI
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Naciśnij <m /OK> lub dotknij [m ], gdy
wyświetlany jest ekran mapy dla aktualnej po-
zycji, aby wyświetlić ekran menu skrótów.

Elementy menu skrótów można dostosować do
własnych preferencji.

Dostępne opcje:

• [Źródło dźwięku]

• [Lista audio]

• [Ost. wybierane numery]

• [Książka telefoniczna]

• [Anuluj trasę]

• [Miejsca w pobliżu]

• [Zapisz lokalizację]

• [Wybierz Dodaj/Edytuj]

EDYCJA MENU SKRÓTÓW
Poniższa procedura może zostać użyta do edycji
lub posortowania menu skrótów.

1. Użyj [Wybierz Dodaj/Edytuj], aby zarejestro-
wać nową pozycję w menu lub zmienić istnie-
jącą pozycję.

2. Wybierz preferowane ustawienie.

• [Zmień porządek]

Zmień kolejność wyświetlania pozycji
menu skrótów. Dotknij i przytrzymaj sym-
bol [m ], wyświetlany obok pozycji, któ-
rą chcesz przenieść. Przeciągnij ikonę do
żądanego miejsca na liście.

• [Edytuj skróty]

Wybierz pozycje do wyświetlania w menu
skrótów.

Podczas przewijania ekranu mapy naciśnij
<m /OK> lub dotknij [m ], aby wyświetlić menu
mapy.

• [Nowy cel]

• [Pokaż obecną lokalizację]

• [Zapisz lokalizację]

• [Miejsca w pobliżu]

• [Usuń zapis. lokalizacje]

INFORMACJE:

Opcja [Usuń zapis. lokalizacje] jest dostępna tyl-
ko po ustawieniu kursora nad zapisaną lokaliza-
cją.

JNB0442X

JNB0448X

MENU SKRÓTÓW MENU MAPY
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Z paska widoku wyświetlacza można wybierać i
wyświetlać ekrany z różnymi informacjami ma-
py.

Gdy na ekranie wyświetlana jest mapa, naciśnij
<MAP/VOICE>, aby wyświetlić pasek widoku wy-
świetlacza.

Wybierz ikonę na pasku widoku wyświetlacza.
Biężący widok ulegnie zmianie, a pasek widoku
wyświetlacza zostanie zamknięty.

Dostępne są poniższe widoki wyświetlacza.

Wyświetlanie podzielonego widoku mapy:

Mapa może zostać wyświetlona na podzielonym
ekranie. Ustawienia mapy można dostosowy-
wać niezależnie.

Skrzyżowanie (dla Europy)/Węzeł dla Hong
Kongu):

Zawsze wyświetlane jest następne skrzyżowa-
nie.

Gdy trasa nie jest ustawiona, ekran skrzyżowa-
nia nie jest wyświetlany, a mapa jest widoczna
na pełnym ekranie.

Lista zakrętów:

Wyświetla na lewym ekranie listę zakrętów. Pod-
czas zbliżania się do punktu orientacyjnego le-
wy ekran automatycznie przełącza się na po-
większony widok skrzyżowania.

Gdy trasa nie jest ustawiona, ekran listy zakrę-
tów nie jest wyświetlany, a mapa jest widoczna
na pełnym ekranie.

5GH0276X

5GH0058X

JNB0449X

JNB0450X

PASEK WIDOKU WYŚWIETLACZA
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Gdzie jestem? (dla Europy):

Wyświetla informacje o aktualnej pozycji pojaz-
du.

Zakręt po zakręcie:

Wyświetla miejsce skrętu podczas jazdy z na-
wigacją.

Gdy trasa nie jest ustawiona, ekran widoku za-
kręt po zakręcie nie jest wyświetlany, a mapa
jest widoczna na pełnym ekranie.

Raport z jazdy ECO:

Twój wynik jazdy będzie wyświetlany w czasie
rzeczywistym. 100 punktów oznacza wynik dla
jazdy idealnie ekologicznej.

Aby poprawić swój wynik:

• Podczas ruszania delikatnie wciskaj pedał gazu.

• Podczas jazdy z ustawionym tempomatem możli-
wie rzadko przyspieszaj lub hamuj.

• W celu zmniejszania prędkości wcześniej zwolnij
pedał gazu.

DOSTOSOWANIE PASKA WIDOKU
WYŚWIETLACZA
Ikony menu na pasku widoku wyświetlacza moż-
na dostosować do własnych preferencji.

1. Naciśnij <MENU>, aby wyświetlić ekran menu.

2. Dotknij [Ustawienia] i [Nawigacja], aby wy-
świetlić ekran ustawień systemu nawigacji.

3. Dotknij [Widok mapy i wyświetlacza] i [Zmień
porządek].

4. Zmień kolejność wyświetlania ikon na pasku
widoku wyświetlacza. Dotknij i przytrzymaj
symbol [m ], wyświetlany obok pozycji, któ-
rą chcesz przenieść. Przeciągnij ikonę do żą-
danego miejsca na liście.

5GB0566X

5GB0567X

5GH0278X
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Ekran klawiatury może się różnić w zależności
od modelu i specyfikacji pojazdu.

ZNAKI ALFANUMERYCZNE (litery i
cyfry) - EKRAN WPROWADZANIA
Za pomocą klawiatury można wprowadzić znaki
alfanumeryczne.

Układ graficzny i wyświetlane elementy mogą
się różnić w zależności od rodzaju ekranu.

j1 Dotknij znaku na wyświetlanej klawiaturze.
Zostanie wprowadzony wybrany znak.

j2 Wyświetlane są wprowadzane znaki.

j3 Dotknij [Usuń], aby usunąć ostatni
wprowadzony znak.

Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby usunąć
wszystkie wprowadzone znaki.

j4 Dotknij [Zmień], aby zmienić typ
klawiatury.

j5 Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.

j6 Dotknij [m ] lub [m ], aby przemieścić
kursor.

j7 Dotknij [Wiel. lit.], aby przełączyć
pomiędzy małymi a wielkimi literami.

j8 Dotknij [OK] lub [Lista], aby potwierdzić
wprowadzony wybór.

ZNAKI CHIŃSKIE (pismo odręczne) -
EKRAN WPROWADZANIA
Znaki pisma chińskiego można wprowadzać po-
przez wpisanie znaku palcem w obszarze wpro-
wadzania. Odpowiadające wpisanym znakom li-
tery alfabetu chińskiego zostaną wyświetlone
na ekranie.

j1 Wyświetlane są wprowadzane znaki.

j2 Dotknij [Usuń], aby usunąć ostatni
wprowadzony znak.

j3 Dotknij [Anuluj], aby anulować wpisany
ręcznie znak w obszarze wprowadzania.

j4 Dotknij [Zmień], aby wybrać typ klawiatury.

j5 Wpisz w tym obszarze symbol, używając
palca.

j6 Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.

j7 Wyświetlone zostaną propozycje znaków.
Dotknij i wybierz znak, który chcesz
wprowadzić.

j8 Dotknij [ORAZ] pomiędzy dwoma różnymi
słowami, aby wyszukać więcej niż jedno
słowo.

j9 Dotknij [OK] lub [Lista], aby potwierdzić
wprowadzony wybór.

JNB0457XZ

JNB0458XZ

JNB0452X

WPROWADZANIE LITER I CYFR
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INFORMACJE:

Do wprowadzania tekstu należy używać znaków
alfabetu mandaryńskiego. System nie rozpo-
znaje znaków alfabetu kantońskiego.

ZNAKI CHIŃSKIE (Pinyin) - EKRAN
WPROWADZANIA
Wprowadź znaki transkrypcji fonetycznej w po-
staci liter alfabetu. Odpowiadające wpisanym
znakom litery alfabetu chińskiego zostaną wy-
świetlone na ekranie.

j1 Dotknij znaku na wyświetlanej klawiaturze.
Zostanie wprowadzony wybrany znak.

j2 Wyświetlane są wprowadzane znaki.

j3 Dotknij [Usuń], aby usunąć ostatni
wprowadzony znak.

Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby usunąć
wszystkie wprowadzone znaki.

j4 Dotknij [Zmień], aby wybrać typ klawiatury.

j5 Dotknij [ORAZ] pomiędzy dwoma różnymi
słowami, aby wyszukać więcej niż jedno
słowo.

j6 Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.

j7 Dotknij [Przekształć], aby przekształcić
wprowadzone litery na znaki alfabetu
chińskiego.

j8 Dotknij [OK] lub [Lista], aby potwierdzić
wprowadzony wybór.

INFORMACJE:

Wyszukując punkt docelowy przy użyciu opcji
[Według nazwy Pinyin], po wprowadzeniu pierw-
szych liter mogą zostać wyświetlone podpowie-
dzi istniejących nazw. (Np. “BJ” oznacza Pekin.)

Do wprowadzania znaków Pinyin należy używać
pisowni mandaryńskiej. System nie rozpoznaje
pisowni kantońskiej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, niektóre
funkcje nie mogą być używane w czasie jazdy.

Wyświetlane na ekranie funkcje niedostępne
podczas jazdy są “wyszarzone” lub wyciszone.
W niektórych przypadkach niektóre informacje
tekstowe nie zostaną wyświetlone na ekranie.

W celu uzyskania dostępu do powyższych funk-
cji zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i
rozpocznij obsługę systemu.

W krajach, gdzie przeglądanie obrazów podczas
jazdy nie jest dozwolone, wyświetlanie zdjęć i
filmów może nie być możliwe, gdy pojazd znaj-
duje się w ruchu.

Dla Hongkongu:

Ze względu na lokalne przepisy, niektóre obrazy
mogą nie być wyświetlane nawet po zatrzymaniu
pojazdu.

5GH0454X

FUNKCJE NIEAKTYWNE PODCZAS JAZDY (jeśli
na wyposażeniu)
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System Infiniti InTouch wykorzystuje system
operacyjny podobny do systemów stosowanych
w wielu komputerach, tabletach i telefonach ko-
mórkowych. Podobnie jak w tych urządzeniach,
prędkość przetwarzania może się zmieniać oraz
sporadycznie mogą występować opóźnienia w
reakcji systemu i jego ponowne uruchomienia.
Nie stanowi to usterki. Szczegółowe informacje
dotyczące obsługi systemu znajdują się poniżej.

Uruchamianie systemu

Ze względu na dużą liczbę funkcji i procesów
które system Infiniti InTouch musi załadować
podczas uruchamiania, uzyskanie dostępności
do wszystkich funkcji (takich jak aplikacje) może
zająć nawet minutę. System wyświetli komuni-
kat informujący, że aplikacja jest w tym momen-
cie ładowana.

Opóźnienia w odpowiedzi systemu

System Infiniti InTouch wykorzystuje system
operacyjny podobny do systemów stosowanych
w wielu komputerach, tabletach i telefonach ko-
mórkowych. Podobnie jak w tych urządzeniach,
czasami programy nie odpowiadają w sposób
natychmiastowy i może to spowodować tymcza-
sowe opóźnienie w działaniu systemu.

W większości sytuacji wystarczy po prostu od-
czekać dłuższą chwilę, aby pozwolić na zakoń-
czenie operacji będących w toku.

Jeśli system tymczasowo nie odpowiada na ko-
mendy, może on zostać zwyczajnie zresetowa-
ny. Przytrzymaj wciśnięte pokrętło zasilania sys-
temu audio przez co najmniej 5 sekund. System
wyłączy się i uruchomi ponownie.

Po ponownym uruchomieniu wszystkie funkcje
powinny być dostępne.

Jeśli ustawiona była trasa systemu nawigacji,
zostanie ona automatycznie przywrócona.

Resetowanie systemu

Jak wspomniano wcześniej, podczas normalnej
obsługi może nastąpić sporadyczne zresetowa-
nie systemu. Możesz również zechcieć zreseto-
wać system, jeśli okaże się że dana funkcja nie
ładuje się lub nie odpowiada. Szybkie zreseto-
wanie systemu często rozwiązuje taki problem.
Po ponownym uruchomieniu wszystkie funkcje
będą dostępne w opisany powyżej sposób.

Aktualizacje systemu

Podobnie jak w wielu urządzeniach cyfrowych,
system Infiniti InTouch został stworzony w taki
sposób, aby umożliwić aktualizacje oprogramo-
wania, ponieważ wprowadzane są udoskonale-
nia i dodatkowe funkcje systemu. W przypadku
problemów z działaniem systemu skontaktuj się
z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją ob-
sługi, aby sprawdzić, czy w pojeździe zainstalo-
wano najnowszą wersję oprogramowania.

Wskazówki dotyczące obsługi

System Infiniti InTouch zapewnia kilka sposo-
bów obsługi, aby dopasować się do Twoich pre-
ferencji. Poniżej zamieszczono sugerowane
wskazówki dotyczące obsługi.

• Zbyt szybka obsługa sterownika INFINITI, przycis-
ków w kierownicy lub innych przycisków może spo-
wodować opóźnienia między kontrolerem a wy-
świetlaczem. Używaj kontrolerów starannie i po-
zwól na reakcję systemu na Twoje żądanie.

• Firma INFINITI zaleca korzystanie z systemu roz-
poznawania mowy w celu wybrania opcji podczas
jazdy. Niektóre funkcje ekranu dotykowego są ce-
lowo niedostępne podczas jazdy. Zapoznaj się z
dostępnymi komendami głosowymi poprzez uży-
cie przycisku <m > na kierownicy, a następnie
wybranie kategorii na wyświetlaczu.

• W niektórych sytuacjach system może nie rozpo-
znać wypowiedzianej komendy, nawet jeśli była
ona prawidłowa. Może to być spowodowane hała-
sem lub akcentem.

DODATKOWE INFORMACJE O SYSTEMIE
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Dostępne są dwa typy mapy: mapa 2D (dwuwy-
miarowa) i mapa Birdview™ (3D - trójwymiaro-
wa).

MAPA 2D (DWUWYMIAROWA)
Wyświetla mapę dwuwymiarową, podobną do
mapy drogowej.

Informacja na ekranie
j1 m Strzałka:

Wskazuje odległość do następnego punktu
orientacyjnego oraz kierunek, w którym
należy skręcić po dotarciu do punktu.

j2 Wskaźnik komunikatów drogowych (dla
Europy):

Wyświetla nazwę dostawcy i jakość sygnału
informacji wysyłanych przez dostawcę

Wskaźnik nie jest wyświetlany, gdy sygnał
dostawcy umożliwiający odbiór informacji
nie jest wykrywany.

5GB0259X

TYPY MAP
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j3 m Punkt pośredni:

Wyświetla ustawione lokalizacje pomiędzy
punktem początkowym a punktem
docelowym. Można ustawić maksymalnie 5
punktów trasy.

j4 m Punkt orientacyjny:

Wskazuje punkt orientacyjny na trasie
(punkt kontrolny, w którym jest
generowany komunikat prowadzenia po
trasie).

j5 m Ikona pojazdu:

Wskazuje bieżącą pozycję pojazdu i
kierunek jazdy.

j6 m Punkt startowy:

Pokazuje pozycję, w jakiej znajdował się
pojazd w chwili ustawienia trasy.

j7 Ikona ograniczenia prędkości (dla Europy):

Wskazuje ograniczenie prędkości na
drodze, na której aktualnie znajduje się
pojazd. Wygląd ikony różni się w zależności
od kraju.

j8 m Ikona prowadzenia do obszaru
wyprzedzania (dla Europy):

Wskazuje odległość do następnego
obszaru wyprzedzania.

j9 m Czas przyjazdu i odległość do

punktu docelowego lub pośredniego:

Wskazuje przybliżony czas przyjazdu i
odległość do punktu docelowego lub
pośredniego. Wskaźnik ten pojawia się po
ustawieniu punktu docelowego lub
pośredniego i rozpoczęciu nawigacji.

Format czasu przyjazdu można przełączać
między [Szacowany czas przyjazdu] i
[Szacowany czas jazdy].

“Ustawienia nawigacji głosowej”
(strona 5-14)

j10 m Ikona ostrzegawcza ograniczenia
prędkości (dla Europy):

Wskazuje odległość do fotoradaru.

j11 m Ikona menu mapy:

Dotknij ikonę, aby wyświetlić menu na
wyświetlaczu.

“Menu skrótów” (strona 2-7)

“Menu mapy” (strona 2-7)

j12 m Wskaźnik skali:

Wskazuje skalę na mapie.

Dotknij ikony, aby wyświetlić pasek skali.
Pasek służy do zmiany skali mapy.

“Zmiana skali mapy” (strona 3-6)

j13 m /m Wskaźnik kierunku:

Wskazuje orientację mapy.

m : Północ zawsze u góry.

m : Kierunek jazdy znajduje się zawsze u
góry.

Dotknij ikonę, aby zmienić ustawienie
pomiędzy Północ u góry, Kier. jazdy u góry
oraz Mapa 3D.

j14 m Obszar niepożądany (kolor zielony/
niebieski):

Wyświetla obszary niepożądane zapisane
w zapisanych lokalizacjach. Podczas
wyznaczania trasy wyszukiwane są drogi,
które nie przebiegają przez tego typu
obszary.

“Zapisywanie obszaru
niepożądanego” (strona 7-4)

j15 Nazwa ulicy:

Wyświetla nazwę ulicy, po której się
aktualnie poruszasz.

j16 Sugerowana trasa

Wyświetlana jest w postaci grubej
niebieskiej linii podczas nawigacji.
(Europa)
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Wyświetlana jest żółtą linią podczas
nawigacji. (Dla Hongkongu)

j17 m Zapisana lokalizacja (kolor żółty):

Wyświetla lokalizacje zapisane na liście
zapisanych lokalizacji. Ikony można
zmieniać zgodnie z własnymi
preferencjami.

j18 m Punkt docelowy:

Wskazuje położenie punktu docelowego
trasy.

INFORMACJE:

Układ graficzny i rozmieszczenie ikon na ekranie
mapy mogą się różnić w zależności od warun-
ków.

MAPA BIRDVIEW™ (3D)
Mapa Birdview™ przedstawia widok z podwyż-
szonej perspektywy. W przypadku mapy Bird-
view™ łatwo jest rozpoznać obraz trasy, ponie-
waż daje ona panoramiczny widok na długim
dystansie.

INFORMACJE:

Uwagi dotyczące trybu Birdview™:

• “Birdview™” jest zarejestrowanym znakiem towa-
rowym firmy Clarion Co., Ltd.

• Kierunek jazdy na mapie w widoku Birdview™ jest
zawsze zwrócony ku górze.

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE
ZABUDOWAŃ
W obszarze, dla którego dostępne są informacje
o zabudowie terenu, po powiększeniu mapy
można zobaczyć graficzne odwzorowanie zabu-
dowań. Na mapie 2D jest ono określane jako
“Obrys zabudowań”, a na mapie Birdview™ jako
“Budynki trójwymiarowe”.

Sposób oglądania danych graficznych jest taki
sam dla obydwu rodzajów map.

INFORMACJE:

W obszarze, dla którego informacje o zabudowie
terenu są niedostępne, po powiększeniu zostaje
wyświetlona sama mapa, bez graficznego od-
wzorowania budynków.

5GB0261X

Obrys zabudowań (mapa 2D)

5GB0262X

Budynki trójwymiarowe (mapa Birdview™)
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OBSŁUGA PRZY POMOCY
STEROWNIKA INFINITI

Na głównym ekranie mapy wyświetlona jest bie-
żąca pozycja pojazdu (miejsce, w którym znajdu-
je się symbol pojazdu). Naciśnij przycisk <MAP/
VOICE> w celu wyświetlenia bieżącej lokalizacji
na mapie.

OBSŁUGA PRZY POMOCY EKRANU
DOTYKOWEGO

Po przewinięciu mapy dotknij przycisku [m ]
na ekranie mapy, aby wyświetlić ekran z aktual-
ną pozycją pojazdu.

Przesuwanie mapy odbywa się w inny sposób
dla mapy 2D i mapy Birdview™.

Podczas jazdy funkcje przewijania mapy są ogra-
niczone i nie są całkowicie dostępne.

MAPA 2D (DWUWYMIAROWA)

Obsługa ekranu dotykowego

• Dotknięcie

Dotknij ekranu. Wskaźnik w kształcie krzyży-
ka jest wyświetlany na bieżącej lokalizacji
pojazdu na środku mapy. Ponowne dotknię-
cie ekranu przewinie mapę w kierunku wy-
branego miejsca.

• Długie dotknięcie

Dotknij miejsce, w kierunku którego chcesz
przewinąć mapę. W czasie gdy dotykasz
ekranu, mapa przewija się w sposób ciągły.

• Przeciągnięcie

W czasie gdy dotykasz ekranu, mapa jest
przeciągana.

• Szybkie przesunięcie

Przesuń, aby przewinąć mapę.

Za pomocą sterownika INFINITI
Podczas jazdy funkcje przewijania mapy są ogra-
niczone i nie są całkowicie dostępne.

1. Przeciągnij suwak, aby w sposób ciągły prze-
sunąć mapę w jednym kierunku.

JNC0283X 5GB0263X

WYŚWIETLANIE AKTUALNEGO POŁOŻENIA
POJAZDU

PRZESUWANIE MAPY
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2. Podczas przewijania mapy pojawia się kur-
sor.

INFORMACJE:

Podczas jazdy wyłączona jest funkcja ciągłego
przewijania po jednorazowym dotknięciu. Po-
nownie dotknij ekranu, aby przewinąć dalej.

Jeśli ekran mapy jest ustawiony na wyświetlanie
obrysu zabudowań, mapy nie można przewinąć
podczas jazdy.

MAPA BIRDVIEW™ (3D)

Obsługa ekranu dotykowego
Dotknięcie

Dotknij ekranu. Wskaźnik w kształcie krzyżyka
jest wyświetlany na środku mapy. Ponowne do-
tknięcie ekranu przewinie mapę w kierunku wy-
branego miejsca.

Aby zmienić orientację mapy, dotknij [m ] lub
[m ].

Długie dotknięcie

Dotknij miejsce, w kierunku którego chcesz
przewinąć mapę. W czasie gdy dotykasz ekranu,
mapa przewija się w sposób ciągły.

Szybkie przesunięcie

Przesuń po panelu dotykowym, aby szybko prze-
winąć ekran mapy.

Za pomocą sterownika INFINITI
1. Przeciągnij suwak w kierunku innym niż w

lewo lub w prawo, aby w sposób ciągły prze-
sunąć mapę w jednym kierunku.

2. Podczas przewijania mapy pojawia się kur-
sor.

INFORMACJE:

Podczas jazdy wyłączona jest funkcja ciągłego
przewijania po jednorazowym dotknięciu.

Jeśli ekran mapy jest ustawiony na wyświetlanie
obrysu zabudowań, mapy nie można przewinąć
podczas jazdy.

Istnieje kilka metod zmiany skali mapy.

INFORMACJE:

Podczas jazdy możliwość zmiany skali mapy jest
ograniczona.

OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO
Poprzez dotknięcie suwaka skali:

1. Dotknij [m ].

Zostanie wyświetlony pasek skali.

2. Aby zmienić skalę mapy, naciśnij [Pow.] lub
[Zmn.].

5GB0264XZ
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Gest zsunięcia palców:

Aby ujrzeć szerszy obszar, użyj gestu zsunięcia
palców na ekranie mapy.

Gest rozsunięcia palców:

Aby zobaczyć szczegółową mapę, użyj gestu roz-
sunięcia palców na ekranie mapy.

INFORMACJE:

Podczas jazdy obsługa gestu zsunięcia/rozsu-
nięcia palców jest wyłączona.

OBSŁUGA STEROWNIKA INFINITI
1. Podczas wyświetlania ekranu mapy obróć

środkowe pokrętło. Suwak skali jest wyświet-
lany po prawej stronie ekranu.

2. Używaj centralnej tarczy do dostrajania skali
mapy.

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
zbliżenie

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zega-
ra: oddalenie

Tryb swobodnego powiększania
Gdy pozycja [Powiększ za pomocą pokrętła] jest
włączona, skalę mapy można zmieniać w regu-
larnych krokach lub w swobodny sposób (do-
kładniejsza regulacja skali w mniejszych kro-
kach) poprzez obrót środkowego pokrętła.

“Komunikacje drogowe na mapie(jeśli na
wyposażeniu)” (strona 3-13)

SKALA MAPY
Poniższa skala mapy jest dostępna dla regular-
nych kroków. Przy korzystaniu ze swobodnego
powiększania możliwa jest dokładniejsza regu-
lacja skali.

Dla Europy

Jednostki metryczne Jednostki
amerykańskie

25 m 1/64 mili
50 m 1/32 mili

100 m 1/16 mili
200 m 1/8 mili
500 m 1/4 mili
1 km 1/2 mili
2 km 1 mila
4 km 2 mile
10 km 5 mil
16 km 8 mil
64 km 32 mile

160 km 80 mil
320 km 160 mil
640 km 320 mil

INFORMACJE:

Gdy skala mapy jest ustawiona na 16 km (8 mil)
lub więcej, ikony komunikatów drogowych (jeśli
na wyposażeniu) nie są wyświetlane na ekranie
mapy.

“Wyświetlanie na mapie informacji o ru-
chu drogowym” (strona 6-4)

5GB0246X
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Dla Hongkongu

Jednostki metryczne
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

Orientację oraz widok mapy można zmieniać po-
przez dotknięcie [m ]/[m ] na ekranie mapy.

Ekran zmieni się na widok “Północ u góry”,
“Kier. jazdy u góry” lub “BirdviewTM” (widok z
lotu ptaka) po każdym dotknięciu przycisku
[m ]/[m ].

Można również ustawić widok mapy naciskając
przycisk <MENU> i dotykając przycisku [Ustawie-
nia], a następnie [Nawigacja] i [Ustawienia ma-
py].

“Ustawienia widoku mapy” (strona 3-10)
5GB0044X

Północ u góry

5GB0005X

Kier. jazdy u góry

5GB0352X

Birdview™ (widok z lotu ptaka)
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Podzielony ekran umożliwia jednoczesne wy-
świetlanie dwóch różnych map po lewej i prawej
stronie ekranu. Można także wyświetlać mapę
po prawej stronie ekranu a po lewej inne infor-
macje (np. informacje o skrzyżowaniach).

1. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>, gdy włączo-
ny jest ekran mapy z bieżącą lokalizacją, aby
wyświetlić pasek widoku wyświetlacza.

2. Wybierz typ wyświetlania ekranu.

“Pasek widoku wyświetlacza”
(strona 2-8)

• [Pełna mapa]

• [Mapa dzielona]

• [Skrzyżowanie]/[Węzeł]

• [Lista zakrętów]

• [Gdzie jestem?] (dla Europy)

• [Zakręt po zakręcie]

• [Eco Drive Report]

5GH0276X
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stawienie widoku mapy można zmieniać poprzez menu ustawień.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

2. Dotknij [Nawigacja].

Dostępne są poniższe pozycje ustawień mapy.

Elementy wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

Pozycja menu Działanie
[Widok mapy i
wyświetlacza]

[Zmień porządek] Sortuje ikony na pasku widoku wyświetlacza.
[Pełna mapa] Umożliwia wybranie jednego z ustawień wyświetlacza.

“Pasek widoku wyświetlacza” (strona 2-8)[Mapa dzielona]
[Skrzyżowanie] (dla Europy)
[Węzeł] (dla Hongkongu)
[Lista zakrętów]
[Gdzie jestem?] (dla Europy)
[Zakręt po zakręcie]
[Eco Drive Report]

USTAWIENIA WIDOKU MAPY

3-10 Orientacja mapy



Pozycja menu Działanie
[Ustawienia
mapy]

[Widok mapy] [Północ u góry] Umożliwia wybranie jednego z widoków mapy do pokazania na ekranie mapy.
[Kier. jazdy u góry]
[Widok z lotu ptaka (3D)]

[Kierunek długiego odc. trasy] Można zmienić położenie ikony pojazdu, aby wyświetlić większy obszar mapy znajdujący
się na trasie przed pojazdem. Ikona pojazdu jest umieszczona nieco poniżej środka
ekranu.
Widok mapy w szerokiej perspektywie jest dostępny tylko wtedy, gdy widok mapy to
“Kier. jazdy u góry”.

[Kolor mapy] (dla Europy)
[Kolor mapy] (dla Hongkongu)

Umożliwia wybranie preferowanego koloru mapy.

[Wielk. Tekstu] [Duża] Umożliwia ustawienie rozmiaru czcionki [Duża], [Średnia] lub [Mała].
[Śred.]
[Mała]

[Widok z lotu ptaka] Umożliwia regulację kąta widoku BirdviewTM (widoku z lotu ptaka).
[Automatycznie północ u góry] Umożliwia takie ustawienie, aby północ pozostawała zawsze w górnej części mapy.
[Aut. wyśw. w trybie autostrad] (dla Europy)
[Aut. wyśw. w trybie autostrad] (dla
Hongkongu)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego wyświetlania informacji o trasie
podczas jazdy na autostradzie.

[Nazwy
pokazywane na
mapie]

[Nazwy miejsc] Umożliwia wyświetlanie nazw miejsc na ekranie mapy.
[Nazwy celów specjalnych] Umożliwia wyświetlanie nazw celów specjalnych na ekranie mapy.
[Nazwy dróg] Umożliwia wyświetlanie nazw dróg na ekranie mapy.

[Ust. oddzielnej
lewej mapy]

[Wid. mapy z lew.] Umożliwia wybranie widoku mapy “Północ u góry” lub “Kier. jazdy u góry” dla lewej
strony podzielonego ekranu.

[Kierunek długiego odc.
trasy] (dla Europy)
[Kierunek długiego odc.
trasy] (dla Hongkongu)

Umożliwia zmianę pozycji ikony pojazdu w widoku mapy na lewej części podzielonego
ekranu w taki sposób, aby widoczny był większy obszar w kierunku jazdy. Ikona pojazdu
jest umieszczona nieco poniżej środka ekranu.
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Niektóre informacje na mapie mogą zostać wy-
świetlone lub ukryte.

WYŚWIETLANIE IKON OBIEKTÓW
Ikony obiektów mogą być schowane lub
wyświetlane według typu.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij [Ikony POI wyświetlane na mapie].

4. Dotknij żądanej ikony. Zapala się wskaźnik
wybranej ikony.

INFORMACJE:

• Jeśli w widoku 2D lub Birdview™ skala mapy jest
ustawiona na 500 m (1/4 mili) lub więcej, ikony nie
są wyświetlane na ekranie mapy.

• Jeśli w danych mapy są zapisane ikony symbolizu-
jące marki, są one wyświetlane w miejsce standar-
dowych ikon wyszczególnionych poniżej.

Dostępne ikony:

Dla Europy

m Stacja benzynowa

m Restauracja

m Strefa serwisowa

m Hotel

m Szpital

Dla Hongkongu

m Stacja benzynowa

m Parking

m Instytucja finansowa

m Poczta

m Dom handlowy/Supermarket

WYŚWIETLANIE INFORMACJI PRZY
PRZEWIJANIU MAPY
Możliwe jest wprowadzenie ustawienia syste-
mu, w którym po przewinięciu ekranu mapy wy-
świetlane będą informacje o miejscu wskazywa-
nym przez kursor.

Elementy wyświetlane na ekranie mogą się róż-
nić w zależności od modelu.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Inne ustawienia].

3. Dotknij [Informacje o przewijaniu mapy].

4. Dotknij żądanej pozycji informacji.

Dostępne są następujące pozycje informacji:

Elementy wyświetlane na ekranie mogą się
różnić w zależności od kraju.

• [Inf. ikony zapisanej lokalizacji]

5GB0292X
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• [Ikona inf. RDS-TMC] (dla Europy)

• [Ikona celu/Punktu pośr.: Inform.]

• [Inf. o dług./szer. geogr.]

KOLOR DROGI
Typy dróg są zróżnicowane poprzez użycie róż-
nych kolorów. Główne kolory dróg zostały opisa-
ne poniżej.

Dla Europy

Typ drogi Kolor
Autostrada Linia żółta, czerwona
Droga główna Czerwona, pomarańczowa

lub żółta
Wąska ulica Szary
Droga z
niekompletnymi
danymi mapy

Zaciemniona

Dla Hongkongu

Typ drogi Kolor
Autostrada Niebieski
Droga krajowa Fioletowy
Droga wojewódzka Zielony
Droga lokalna Jasnobrązowy
Inne drogi Szary

Informacje drogowe mogą być wyświetlane w
obszarach, w których takie komunikaty są na-
dawane.

Wskaźnik zatorów drogowych:

Linie wyświetlane wzdłuż dróg oznaczają
umiejscowienie zatorów drogowych. Linie są oz-
naczone kodem kolorowym opisanym poniżej.

Ruch swobodny: strzałka zielona

Średnie natężenie ruchu: strzałka żółta

Duże natężenie ruchu - strzałka czerwona

Odcinek z poważnym zdarzeniem drogowym:
strzałka fioletowa

Ikony:

Poniższe ikony komunikatów drogowych mogą
być wyświetlane na mapie w miejscach wykrycia
zdarzeń.

m : Informacja

m : Wypadek

m : Zepsuty pojazd

m : Zamknięta droga

m : Tymczasowy ruch dwukierunkowy

m : Niebezpieczeństwo

m : Zator drogowy

m : Widoczność ograniczona przez mgłę

m : Zamknięty pas ruchu

m : Ważne zdarzenia

m : Deszcz

m : Zły stan nawierzchni drogi

m : Prace drogowe

m : Śliska nawierzchnia

m : Śnieg

m : Pojazdy stoją w miejscu lub tworzy się kolej-
ka

m : Pojazd na niewłaściwym pasie ruchu

m : Pogoda

m : Wiatr

m : Duże natężenie ruchu i wolno poruszające
się pojazdy

Jeśli trasa nie została ustawiona, wszystkie iko-
ny informacji o ruchu drogowym na mapie są wy-
świetlane w kolorze czerwonym. Jeśli trasa zos-
tała już ustawiona, ikony na trasie są wyświetla-
ne w kolorze czerwonym, a ikony poza trasą są
wyświetlane w kolorze szarym. Ikony informacji
o ruchu drogowym i ikony informacji o przewidy-
wanych warunkach są wyświetlane w kolorze
niebieskim.

KOMUNIKACJE DROGOWE NA MAPIE(jeśli na
wyposażeniu)
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Podczas ustawiania punktu docelowego, lokali-
zacja może zostać zawężona poprzez określenie
regionu lub miasta.

OKREŚLANIE KRAJU (dla Europy)
Podczas ustawiania punktu docelowego, lokali-
zacja może zostać zawężona poprzez określenie
kraju.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu] i dotknij ikony preferowa-
nej metody wyszukiwania.

3. Dotknij [Kraj].

4. Dotknij żądanego kraju na liście.

OKREŚLANIE REGIONU (dla
Hongkongu)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Cele specjalne].

3. Dotknij [Zmień region].

4. Dotknij żądany region na liście.

OKREŚLANIE MIASTA (dla Europy)
W zależności od metody wyszukiwania punktu
docelowego (np. nazwy ulicy, skrzyżowania
itp.), listę lokalizacji można zawęzić poprzez
określenie miasta.

Wprowadź nazwę miasta, w którym znajduje się
punkt docelowy.

INFORMACJE:

• Dotknij [Lista], aby wyświetlić listę pozycji, które
odpowiadają wprowadzonym znakom.

• Dotknij [Zmień], aby przełączyć typ klawiatury.

• Dla obszaru, gdzie informacje o kodzie pocztowym
są dostępne, pojawi się [Kod pocztowy]. Dotknij
[Kod pocztowy], aby wyszukać lokalizację za po-
mocą kodu pocztowego.

5GB0266XZ
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Istnieje kilka metod wyznaczania punktu docelowego. Zapoznaj się z zaletami każdej z nich i wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada.

Elementy wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Nawigacja] i [Menu celu].

Elementy wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

Dla Europy

Ustawiana pozycja Działanie
[Adres - ulica] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego według adresu.

“Wyszukiwanie adresu (dla Europy)” (strona 4-5)

[Cele specjalne] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego wśród różnych kategorii firm i lokalizacji.
“Wyszukiwanie interesujących punktów (POI) (dla Europy)” (strona 4-6)

[Home] Umożliwia wyszukiwanie trasy z bieżącej lokalizacji do uprzednio zapisanej lokalizacji domowej.
“Ustawianie lokalizacji domowej jako punktu docelowego” (strona 4-9)

[Miejsca w pobliżu] Umożliwia wyszukiwanie interesujących punktów (POI) znajdujących się w pobliżu bieżącej
lokalizacji pojazd, takich jak restauracje itp.

“Wyszukiwanie pobliskiego miejsca” (strona 4-9)

[Zapis. lokalizacje] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego z listy zapisanych lokalizacji.
“Wyszukiwanie na podstawie zapisanych lokalizacji” (strona 4-10)

[Poprzednie punkty docelowe] Umożliwia ustawienie poprzedniego punktu startowego jako punktu docelowego. Umożliwia
wyszukiwanie punktu docelowego pośród poprzednich punktów docelowych.

“Wyszukiwanie na podstawie poprzednich punktów docelowych” (strona 4-11)

[Autostrada - wjazd/zjazd] Umożliwia wyszukiwanie wjazdu/zjazdu z autostrady jako punktu docelowego.
“Ustawianie wjazdu/zjazdu z autostrady jako punktu docelowego (dla Europy)” (strona
4-12)

[Zapisane trasy] Umożliwia wybranie zapisanej trasy.
“Ustawianie na podstawie zapisanych tras” (strona 4-13)

MENU USTAWIEŃ PUNKTU DOCELOWEGO
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[Skrzyżowanie] Umożliwia ustawienie skrzyżowania jako punktu docelowego.
“Ustawianie skrzyżowania jako punktu docelowego (dla Europy)” (strona 4-11)

[Centrum miasta] Umożliwia ustawienie centrum miasta jako punktu docelowego.
“Ustawianie centrum miasta jako punktu docelowego (dla Europy)” (strona 4-13)

[Zapisane trasy] Umożliwia wybranie zapisanej trasy. “Ustawianie na podstawie zapisanych tras” (strona
4-13)

Dla Hongkongu

Ustawiana pozycja Działanie
[Cele specjalne] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego wśród różnych kategorii firm i lokalizacji.

“Wyszukiwanie interesujących punktów (POI) (dla Hongkongu)” (strona 4-8)

[Home] Umożliwia wyszukiwanie trasy z bieżącej lokalizacji do uprzednio zapisanej lokalizacji domowej.
“Ustawianie lokalizacji domowej jako punktu docelowego” (strona 4-9)

[Miejsca w pobliżu] Umożliwia wyszukiwanie interesujących punktów (POI) znajdujących się w pobliżu bieżącej
lokalizacji pojazd, takich jak restauracje itp.

“Wyszukiwanie pobliskiego miejsca” (strona 4-9)

[Zapis. lokalizacje] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego z listy zapisanych lokalizacji.
“Wyszukiwanie na podstawie zapisanych lokalizacji” (strona 4-10)

[Poprzednie punkty docelowe] Umożliwia ustawienie poprzedniego punktu startowego jako punktu docelowego. Umożliwia
wyszukiwanie punktu docelowego pośród poprzednich punktów docelowych.

“Wyszukiwanie na podstawie poprzednich punktów docelowych” (strona 4-11)

[Numer telefonu] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego według numeru telefonu.
“Ustawianie punktu docelowego na podstawie numeru telefonu (dla Hongkongu)” (strona
4-13)

[Zapisane trasy] Umożliwia wybranie zapisanej trasy.
“Ustawianie na podstawie zapisanych tras” (strona 4-13)

4-4 Ustawianie punktu docelowego



INFORMACJE:

• Kolejność elementów wyświetlanych na ekranie
może się różnić w zależności od modelu.

• W przypadku ustawiania punktu docelowego w
czasie prowadzenia po trasie może pojawić się ko-
munikat w zależności od użytej metody ustawiania
punktu docelowego. Gdy zostanie wybrana opcja
[Zastąp], aktualna trasa zostanie anulowana i zos-
tanie ustawione prowadzenie po trasie do nowego
punktu docelowego. Gdy zostanie wybrana opcja
[Dodaj do], wybrana lokalizacja stanie się punktem
pośrednim lub nowym punktem docelowym.

• Po ustawieniu punktu docelowego istnieje możli-
wość zmiany jego położenia, zapisania jego poło-
żenia itp.

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 4-14)

• Punkt docelowy można usunąć.

“Anulowanie trasy” (strona 5-6)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Adres - ulica]. Wyświetlony zostanie
ekran wprowadzania liter. Wprowadź nazwę
miasta. Po wprowadzeniu nazwy dotknij [Lis-
ta]. Wyświetlony zostanie ekran listy.

INFORMACJE:

• Dotknij [m ], aby wybrać żądany element (np.
[Miasto]).

• W zależności od kraju, możliwe jest wyszukiwa-
nie miasta według kodu pocztowego. Dotknij
[Kod pocztowy] i wprowadź kod pocztowy
punktu docelowego.

• Dotknij [Ost.5 miast], aby wyświetlić nazwy os-
tatnich 5 miejscowości użytych do ustawiania
punktu docelowego.

3. Wybierz z listy miasto, w którym znajduje się
punkt docelowy. Wprowadź nazwę ulicy. Po
zakończeniu wprowadzania wybierz [Lista].
Zostanie wyświetlona lista ulic. Wybierz z lis-
ty ulicę, na której znajduje się punkt docelo-
wy.

INFORMACJE:

Dotknięcie pola [Centrum miasta] przy wy-
branym mieście ogranicza obszar wyszuki-
wania punktu do centrum miejscowości.

4. Wybierz z listy ulicę, na której znajduje się
punkt docelowy.

5. Wprowadź numer domu i naciśnij [OK].

INFORMACJE:

Jeśli go nie znasz, dotknij [Brak nr domu].

JND0319X

5GB0294XZ

WYSZUKIWANIE ADRESU (dla Europy)
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6. Wybrany punkt docelowy zostaje wyświetlo-
ny na środku mapy. Sprawdź pozycję
wyświetlanego punktu docelowego i dotknij
[OK].

7. Wyświetlona zostanie cała trasa. Dotknij [Po-
czątek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

Po ustawieniu punktu docelowego istnieje moż-
liwość zmiany jego położenia, zapisania jego
położenia w systemie itp.

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 4-14)

Niniejsza metoda umożliwia znalezienie obiektu
według nazwy lub kategorii. Aby wyszukać
obiekt skuteczniej, określ region i miasto, w któ-
rych znajduje się punkt docelowy.

UWAGA:

Położenie i godziny otwarcia obiektów podlegają
zmianom, które mogą nie być odzwierciedlone w da-
nych mapy. Dwa razy sprawdź tego typu informacje,
zanim udasz się do punktu ratunkowego, aby mieć
pewność, że otrzymasz potrzebną pomoc. W przeciw-
nym razie po dotarciu do punktu docelowego możesz
nie otrzymać pomocy w sytuacji awaryjnej. Na ekranie
systemu nawigacji jest też wyświetlany odpowiedni
komunikat z potwierdzeniem. Postępuj według wy-
świetlanych instrukcji i sprawdź wymagane elementy
ustawień.

WYSZUKIWANIE WEDŁUG NAZWY
PUNKTU ORIENTACYJNEGO
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-

cja].

2. Dotknij [Cele specjalne].

3. Dotknij [Nazwa]. Wyświetlony zostanie ekran
wprowadzania znaków.

INFORMACJE:

Dotknij [Miasto] a następnie [Ostat. 5], aby
wyświetlić ostatnich 5 miejscowości użytych
do ustawiania punktu docelowego.

4. Wprowadź nazwę obiektu docelowego. Po
wprowadzeniu nazwy dotknij [Lista]. Wy-
świetlony zostanie ekran listy.

5. Dotknij żądanego obiektu docelowego na liś-
cie.

INFORMACJE:

Gdy bez dotykania opcji [Lista] dostępny jest
tylko jeden element listy, żądany punkt do-
celowy zostanie bezpośrednio wyświetlony
na ekranie. Dotknij [OK], aby ustawić go jako
punkt docelowy.

6. Zostanie wyświetlona mapa całej trasy. Do-
tknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

JND0326XZ

5GB0309XZ

WYSZUKIWANIE INTERESUJĄCYCH PUNKTÓW
(POI) (dla Europy)
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INFORMACJE:

• Wyszukiwanie przy użyciu dwóch lub więcej słów
jest możliwe dzięki dotknięciu [I] pomiędzy słowa-
mi kluczowymi.

• Po ustawieniu punktu docelowego istnieje możli-
wość zmiany jego położenia, zapisania jego poło-
żenia itp.

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 4-14)

WYSZUKIWANIE WEDŁUG KATEGORII
PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-

cja].

2. Dotknij [Cele specjalne].

3. Dotknij kategorię na ekranie menu. Zostanie
wyświetlona lista podkategorii.

4. Dotknij podkategorię. Wyświetlony zostanie
ekran listy.

5. Dotknij żądanego obiektu docelowego na liś-
cie.

Wybrany punkt docelowy zostaje wyświetlo-
ny na środku mapy. Dotknij [Początek], aby
rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

• Gdy bez dotykania opcji [Lista] dostępny jest tylko
jeden element listy, żądany punkt docelowy zos-
tanie bezpośrednio wyświetlony na ekranie. Do-
tknij [OK], aby ustawić go jako punkt docelowy.

• Podkategorie mogą nie być wyświetlane w zależ-
ności od wybranej kategorii głównej.

• Dotknij [m ], aby wyświetlić informacje o lokaliza-
cji.

• Po ustawieniu punktu docelowego istnieje możli-
wość zmiany jego położenia, zapisania jego poło-
żenia itp.

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 4-14)

• Jeśli najbliższy punkt POI nie może zostać wyszu-
kany, na wyświetlaczu pojawia się komunikat z za-
pytaniem, czy rozpocząć wyszukiwanie na więk-
szym obszarze. Po wybraniu [Tak], system rozpo-
czyna wyszukiwanie punktu POI na większym
obszarze.

JND0318X

Ustawianie punktu docelowego 4-7



Niniejsza metoda umożliwia znalezienie obiektu
według nazwy lub kategorii. Aby zwiększyć sku-
teczność wyszukiwania można określić region i
miasto wyszukiwania.

UWAGA:

Położenie i godziny otwarcia obiektów podlegają
zmianom, które mogą nie być odzwierciedlone w da-
nych mapy. Dwa razy sprawdź tego typu informacje,
zanim udasz się do punktu ratunkowego, aby mieć
pewność, że otrzymasz potrzebną pomoc. W przeciw-
nym razie po dotarciu do punktu docelowego możesz
nie otrzymać pomocy w sytuacji awaryjnej. Na ekranie
systemu nawigacji jest też wyświetlany odpowiedni
komunikat z potwierdzeniem. Postępuj według wy-
świetlanych instrukcji i sprawdź wymagane elementy
ustawień.

WYSZUKIWANIE WEDŁUG NAZWY
PUNKTU ORIENTACYJNEGO
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-

cja].

2. Dotknij [Cele specjalne].

3. Dotknij [Według nazwy Kanji] lub [Według na-
zwy Pinyin]. Wyświetlony zostanie ekran
wprowadzania znaków.

4. Wprowadź nazwę obiektu docelowego. Po
wprowadzeniu nazwy dotknij [Lista]. Wy-
świetlony zostanie ekran listy.

INFORMACJE:

Dotknij [m ], aby wyświetlić informacje o lo-
kalizacji. Jeśli przycisk [Połącz] na ekranie
informacji o lokalizacji jest aktywny, można
nawiązać połączenie telefoniczne ze wskaza-
ną lokalizacją.

5. Dotknij żądanego obiektu docelowego na liś-
cie.

Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

Po ustawieniu punktu docelowego istnieje
możliwość zmiany jego położenia, zapisania
jego położenia itp.

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 4-14)

JND0320X

WYSZUKIWANIE INTERESUJĄCYCH PUNKTÓW
(POI) (dla Hongkongu)
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Możesz ustawić lokalizację domową jako punkt
docelowy, jeśli została ona wcześniej zapisana.
Ta funkcja jest szczególnie przydatna przy wy-
szukiwaniu trasy powrotnej do lokalizacji domo-
wej.

1. Naciśnij przycisk <MENU>, dotknij [Nawiga-
cja], a następnie [Dom].

2. System ustawi lokalizację domową jako
punkt docelowy.

INFORMACJE:

Jeśli nie zapisałeś jeszcze lokalizacji domo-
wej, system wyświetli ekran z zapytaniem,
czy chcesz zapisać takie miejsce.

“Zapisywanie lokalizacji domowej” (stro-
na 7-2)

3. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go

1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-
rownicy.

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Aby ustawić lokalizację domową jako punkt do-
celowy:

“Do domu”

Obiekt położony w pobliżu bieżącej lokalizacji
pojazdu lub w innym miejscu, które odnajdziesz
przewijając mapę, może zostać ustawiony jako
punkt docelowy. Umożliwia to ustawienie jako
punktu docelowego obiektu położonego w po-
bliżu bieżącej lokalizacji pojazdu lub w innym
miejscu, do którego przewinięta została mapa.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Miejsca w
pobliżu]. Zostanie wyświetlona lista katego-
rii.

3. Wybierz na przykład [Restauracja].

4. Dotknij żądanego punktu docelowego na liś-
cie. Trasa do miejsca docelowego wyświetla-
na jest na podglądzie.

INFORMACJE:

• Dotknij [m ], aby wyświetlić informacje o loka-
lizacji. Jeśli przycisk [Połącz] na ekranie infor-
macji o lokalizacji jest aktywny, można nawią-
zać połączenie telefoniczne ze wskazaną loka-
lizacją.

• Europa:

Jeśli sugerowana trasy jest już ustawiona,
dotknięcie [Na trasie] powoduje wyświet-
lenie jedynie obiektów znajdujących się
przy sugerowanej trasie.

Dla Hongkongu:

Jeśli sugerowana trasy jest już ustawiona,
dotknięcie [Pokaż wzdłuż trasy] powodu-
je wyświetlenie jedynie obiektów znajdu-
jących się przy sugerowanej trasie.

• Ekran listy może wyświetlać maksymalnie 100
miejsc.

5. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

• Jeśli trasa została już ustawiona, lokalizacja, która
została ustawiona jako punkt docelowy, stanie się
punktem pośrednim.

• Miejsce w pobliżu można ustawić jako punkt do-
celowy również poprzez dotknięcie [m ] na ekra-
nie mapy i wybranie [Miejsca w pobliżu].

USTAWIANIE LOKALIZACJI DOMOWEJ JAKO
PUNKTU DOCELOWEGO

WYSZUKIWANIE POBLISKIEGO MIEJSCA
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Zapisanie często używanych punktów docelo-
wych na ekranie “Zapis. lokalizacje” ułatwia
ustawienie punktu docelowego. Lokalizacje na-
leży zapisać przed korzystaniem z tej funkcji.

“Zapisywanie lokalizacji” (strona 7-2)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Zapisana
lokalizacja].

3. Dotknij żądanej lokalizacji na liście.

INFORMACJE:

• Wybranie polecenia [Sortuj] spowoduje wy-
świetlenie różnych funkcji sortowania.

– [Sortuj według numeru] (dla Europy)/
[Według numeru] (dla Hongkongu):

Pozycje Książki adresowej wyświetla-
ne są rosnąco, według numerów.

– [Sortuj według nazwy] (dla Europy)/
[Według nazwy] (dla Hongkongu):

Pozycje Książki adresowej wyświetla-
ne są w porządku alfabetycznym.

– [Sortuj według ikony] (dla Europy)/
[Według ikony] (dla Hongkongu):

Po wybraniu określonej ikony wy-
świetla listę zawierającą tylko te po-
zycje książki adresowej, które są po-
wiązane z tą ikoną.

– [Sortuj według grupy] (dla Europy)/
[Według grupy] (dla Hongkongu):

Po wybraniu określonej grupy (rodzi-
na, znajomi, rozrywka itd.) wyświetla
tę grupę na początku listy.

• Aby zapisać nową lokalizację, dotknij przyci-
sku [Zapisz].

4. Zostanie wyświetlony wybrany punkt docelo-
wy. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawi-
gację.

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go

1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-
rownicy.

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Aby ustawić punkt docelowy z zapisanych loka-
lizacji:

“Address Book”

5GB0396X

WYSZUKIWANIE NA PODSTAWIE ZAPISANYCH
LOKALIZACJI

4-10 Ustawianie punktu docelowego



Poprzednie punkty docelowe można ustawić ja-
ko bieżący punkt docelowy.

Automatycznie zapisywanych jest 100 ostatnich
punktów docelowych. Jeżeli liczba punktów do-
celowych przekroczy 100, najstarszy z nich jest
usuwany z listy, zwalniając miejsce dla nowego
punktu docelowego.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Poprzednie
punkty docelowe]. Wyświetlony zostanie
ekran listy.

3. Dotknij poprzedniego punktu startowego lub
poprzedniego punktu docelowego na liście.

4. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

• Dotknij [m ], aby wyświetlić informacje o lokaliza-
cji.

• Dotknij przycisku [Połącz], aby nawiązać połącze-
nie telefoniczne z danym obiektem.

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go

1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-
rownicy.

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Aby wyświetlić listę poprzednich punktów do-
celowych:

“Poprzednie punkty docelowe”

Możesz ustawić punkt docelowy na skrzyżowa-
niu dwóch dróg i wyznaczyć do niego trasę.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Skrzyżowa-
nie].

3. Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
pierwszej ulicy.

INFORMACJE:

Dotknij [Kraj] lub [Miasto], aby zawęzić wy-
szukiwanie do określonego kraju lub miejs-
cowości.

4. Wprowadź nazwę pierwszej ulicy. Po wpro-
wadzeniu nazwy dotknij [Lista]. Wyświetlony
zostanie ekran listy.

INFORMACJE:

Jeśli po wybraniu pierwszej ulicy zostanie
zmieniony kraj lub miasto, pierwsza ulica,
która została wybrana, zostanie anulowana.

5. Dotknij na liście ulicę, która ma zostać usta-
wiona jako pierwsza ulica.

6. Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
drugiej ulicy.

WYSZUKIWANIE NA PODSTAWIE POPRZEDNICH
PUNKTÓW DOCELOWYCH

USTAWIANIE SKRZYŻOWANIA JAKO PUNKTU
DOCELOWEGO (dla Europy)
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INFORMACJE:

Dotknij [Mapa] na liście, aby wyświetlić pod-
gląd lokalizacji wybranego skrzyżowania.

7. Wprowadź nazwę drugiej ulicy. Po wprowa-
dzeniu nazwy dotknij [Lista]. Wyświetlony
zostanie ekran listy.

8. Dotknij na liście ulicę, która ma zostać usta-
wiona jako druga ulica.

9. Zostanie wyświetlona mapa całej trasy. Do-
tknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

Jako punkt docelowy można ustawić wjazd lub
zjazd z autostrady.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Autostrada
- wjazd/zjazd]. Wyświetlony zostanie ekran
wprowadzania znaków.

3. Wprowadź nazwę autostrady. Po zakończe-
niu wprowadzania dotknij [Lista].

4. Dotknij żądaną autostradę.

5. Dotknij [Wjazd] lub [Zjazd]. Wyświetlony zos-
tanie ekran listy. Dotknij żądanego punktu
docelowego na liście.

INFORMACJE:

• Dotknij [Sortuj], a następnie wybierz [Uporz.
wg. num. drogi] lub [Według odległości], aby
ustawić pozycje w kolejności.

• Dotknij [Mapa] na liście, aby wyświetlić pod-
gląd lokalizacji wybranego wjazdu lub zjazdu z
autostrady.

6. Zostanie wyświetlona mapa całej trasy. Do-
tknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

5GB0369X

USTAWIANIE WJAZDU/ZJAZDU Z AUTOSTRADY JAKO PUNKTU DOCELOWEGO (dla Europy)
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Możliwe jest ustawienie centrum danego miasta
jako punktu docelowego.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja] i [Menu celu].

2. Dotknij [Centrum miasta]. Wyświetlony zos-
tanie ekran wprowadzania znaków.

3. Wprowadź nazwę miasta i dotknij [Lista]. Wy-
świetlony zostanie ekran listy.

INFORMACJE:

Dotknij [Ostat.5], aby wyświetlić nazwy ostat-
nich 5 miejscowości użytych do ustawiania
punktu docelowego.

4. Dotknij żądanego punktu docelowego na liś-
cie.

INFORMACJE:

Dotknij [Mapa] na liście, aby wyświetlić pod-
gląd lokalizacji wybranego punktu docelowe-
go.

5. Sprawdź pozycję wyświetlanego punktu do-
celowego i dotknij [Początek].

Jeżeli znany jest numer telefonu danego lokalu/
instytucji, możliwe jest wyszukanie tego miejsca
w oparciu o numer telefonu.

INFORMACJE:

• Jeżeli numer kierunkowy dla danego numeru tele-
fonu nie jest dostępny w danych mapy, system nie
będzie mógł wyszukać lokalizacji.

• Wyszukiwanie na podstawie numeru telefonu jest
możliwe wyłącznie dla lokalizacji znajdujących się
w bazie w danych mapy. Wyszukiwanie na podsta-
wie prywatnego numeru telefonu nie jest możliwe

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Numery te-
lefonu]. Zostanie wyświetlony ekran wprowa-
dzania numerów telefonu.

3. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem
kierunkowym. Po wprowadzeniu danych do-
tknij [OK].

INFORMACJE:

Jeśli dostępne jest więcej niż jedno wyszuka-
ne miejsce, wyświetlony zostanie ekran z lis-
tą. Dotknij żądanego punktu docelowego na
liście.

4. Zostanie wyświetlony wybrany punkt docelo-
wy. Sprawdź pozycję wyświetlanego punktu
docelowego i dotknij [Początek].

Możesz wybrać żądaną trasę spośród wcześniej
zapisanych tras. Ta metoda wyszukiwania jest
dostępna tylko wtedy, gdy poprzednie trasy zos-

tały zapisane. “Zapisywanie trasy”
(strona 7-3)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Zapisane
trasy]. Wyświetlony zostanie ekran listy.

3. Dotknij żądanej trasy na liście.

4. Gdy zostanie wyświetlona zapisana trasa,
dotknij [Nowy cel].

5. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

Zapisana trasa obejmuje wyłącznie miejsca
(punkt docelowy i punkty pośrednie) i warunki
wyznaczania trasy, a nie samą trasę. Dlatego też
w przypadku ustawiania punktu docelowego na
podstawie zapisanej trasy, sugerowana trasa
może być inna, jeśli aktualna pozycja pojazdu
różni się od pozycji w chwili zapisywania trasy.

USTAWIANIE CENTRUM MIASTA JAKO PUNKTU
DOCELOWEGO (dla Europy)

USTAWIANIE PUNKTU DOCELOWEGO NA
PODSTAWIE NUMERU TELEFONU
(dla Hongkongu)

USTAWIANIE NA PODSTAWIE ZAPISANYCH
TRAS
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Punkt docelowy można ustawić poprzez przewi-
nięcie mapy i dotknięcie na niej wybranego
punktu.

1. Przewiń mapę, ustaw wskaźnik krzyżyka w
żądanym miejscu, po czym dotknij [m ] lub
naciśnij <m /OK>.

INFORMACJE:

• Aby zwiększyć skuteczność wyszukiwania,
zmień skalę mapy.

• Droga na mapie zacznie migać po wskazaniu
krzyżykiem informując, że może ona zostać
ustawiona jako punkt docelowy.

2. Dotknij [Nowy cel].

3. Na wyświetlaczu zostaje pokazana cała trasa.
Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

System ustawi wybraną pozycję jako punkt do-
celowy i rozpocznie wyliczanie trasy. Po zakoń-
czeniu wyszukiwania trasy możesz rozpocząć
nawigację. Możesz również potwierdzić lub
zmienić trasę.

Dostępne funkcje

• [Początek]:

Rozpoczyna nawigację do wybranego punk-
tu docelowego.

Jeśli nie wykonasz żadnych czynności w sys-
temie przez kilka sekund, zostanie automa-
tycznie wybrane polecenie [Start], i system
rozpocznie nawigację. Gdy pojazd znajduje
się w ruchu, polecenie [Początek] jest wybie-
rane automatycznie i system rozpoczyna na-
wigację po trasie.

5GB0322XZ
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• [Więcej tras]:

Umożliwia wybranie warunku wyszukiwania
trasy, np. najszybsza/najkrótsza lub mini-
malne wykorzystanie autostrad.

Trasy nie zawsze muszą się między sobą róż-
nić.

• [Inf. o trasie]:

Umożliwia wyświetlenie informacji o trasie.

• [Dodaj punkt trasy]:

Umożliwia edycję trasy poprzez dodanie
punktu docelowego lub punktu pośrednie-
go.

W przypadku dodania punktu docelowego
poprzedni punkt docelowy staje się punktem
trasy.

• [Przenieś lokalizację]:

Umożliwia przeniesienie lokalizacji.

• [Informacje]

Umożliwia zapisanie punktu docelowego.
Ponadto jeśli w danych mapy dostępne są
informacje o miejscu docelowym (adres i te-
lefon), można je wyświetlić.

INFORMACJE:

• W dolnej prawej części wyświetlacza można spraw-
dzić szacowany czas przyjazdu (ETA).

• Możliwe jest edytowanie lub dodanie punktu do-
celowego lub punktu trasy do już ustawionej trasy.

“Edycja trasy” (strona 5-7)

ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU
DOCELOWEGO
Możesz zmienić położenie punktu docelowego,
przesuwając po mapie wskaźnik w kształcie
krzyżyka.

Dla Europy
Dostępne warunki trasy Wyliczanie trasy
[Najszybsza trasa] Umożliwia wybranie najszybszej trasy.
[Ekologiczna] Umożliwia wybranie trasy zapewniającej

największą oszczędność energii.
[Krótkie] Umożliwia wybranie najkrótszej trasy.
[Omijaj płatne] Umożliwia wybranie trasy omijającej drogi

płatne.

Dla Hongkongu
Dostępne warunki trasy Wyliczanie trasy
[Najszybsza trasa] Umożliwia wybranie najszybszej trasy.
[Minimalizuj użycie płatnych dróg] Umożliwia wybranie trasy z minimalnym

wykorzystaniem dróg płatnych.
[Wybieraj najkrótsze połączenia] Umożliwia wybranie najkrótszej trasy.

JND0322X
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1. Po ustawieniu punktu docelowego dotknij
[Przenieś lokalizację].

2. Zostanie wyświetlony ekran mapy z punktem
docelowym umieszczonym na środku mapy.

3. Zmień lokalizację, przesuwając po mapie
wskaźnik w kształcie krzyżyka, i dotknij [OK].
Pojawi się komunikat potwierdzający. Prze-
czytaj treść komunikatu i dotknij [Tak], aby
zmodyfikować położenie miejsca docelowe-
go.

INFORMACJE:

Skalę mapy można zmienić dotykając [m ].
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Po ustawieniu trasy wybierz polecenie [Począ-
tek], aby rozpocząć nawigację.

Podczas nawigacji system prowadzi Cię przez
punkty orientacyjne z wykorzystaniem nawigacji
wizualnej i głosowej.

OSTROŻNIE:

• System nawigacji wizualnej i głosowej jest wy-
łącznie orientacyjny. Zależnie od sytuacji nawiga-
cja ta może być niewłaściwa.

• Jadąc zalecaną trasą, należy przestrzegać wszyst-
kich przepisów ruchu drogowego (na przykład
ruch jednokierunkowy).

“Nawigacja” (strona 10-7)

NAWIGACJA GŁOSOWA

Podstawy nawigacji głosowej
W trakcie zbliżania się do skrzyżowania, na któ-
rym należy skręcić, system nawigacji głosowej
udziela wskazówek dotyczących kierunku skrę-
tu.

Przykład nawigacji głosowej:

Ustawienia nawigacji głosowej można zmieniać
poprzez menu [Ustawienia sterowania głosem].

“Ustawienia nawigacji” (strona 5-12)

j1 “Za 400 metrów skręć w prawo (lewo).”

j2 “Za 400 metrów wjedź na autostradę po
prawej stronie.”

j3 “Za dwa kilometry skorzystaj ze zjazdu.”

j4 “Znajdujesz się w miejscu docelowym.
Koniec prowadzenia po trasie.”

INFORMACJE:

• Odległości mogą różnić się w zależności od pręd-
kości pojazdu.

• Wskazówki różnią się w zależności od rodzaju dro-
gi.

INI0119
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• Mogą wystąpić sytuacje, w których nawigacja nie
jest zgodna z faktycznymi warunkami drogowymi.
Wynika to z rozbieżności między faktycznym sta-
nem drogi a informacjami zapisanymi w danych
mapy lub jest spowodowane prędkością pojazdu.

• W przypadku niezgodności między nawigacją a
faktycznymi warunkami drogowymi należy kiero-
wać się znakami drogowymi.

• Zbliżając się do punktu orientacyjnego (skrzyżo-
wania lub zakrętu), punktu docelowego itp. pod-
czas nawigacji, nawigacja głosowa informuje o po-
zostałej odległości i/lub kierunku skrętu. Naciśnij
i przytrzymaj przycisk <MAP/VOICE>, aby powtó-
rzyć komunikat nawigacji głosowej.

Powtarzanie informacji głosowych
Funkcja ta jest dostępna podczas całego proce-
su nawigacji, od zakończenia wyliczania trasy,
aż do osiągnięcia punktu docelowego. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk <MAP/VOICE>. Komunikat
nawigacji głosowej zostanie powtórzony.

INFORMACJE:

• Jeśli przycisk <MAP/VOICE> zostanie naciśnięty i
przytrzymany, gdy pojazd zboczył z sugerowanej
trasy przy wyłączonej funkcji automatycznego wy-
znaczania nowej trasy, usłyszysz komunikat głoso-
wy “Jedź na wskazaną trasę.”

• Jeśli przycisk <MAP/VOICE> zostanie naciśnięty i
przytrzymany, gdy pojazd porusza się w niewłaści-
wym kierunku, usłyszysz komunikat głosowy: “Za-
wróć, jeśli to możliwe.”

Powiadomienie o zbliżaniu się do
punktu docelowego
Podczas zbliżania się do punktu docelowego
usłyszysz następujący komunikat nawigacji gło-
sowej: “Znajdujesz się w miejscu docelowym.
Koniec prowadzenia po trasie.” Aby dojechać do
punktu docelowego, odnieś się do ekranu mapy.

Uwagi dotyczące nawigacji głosowej

• Funkcję nawigacji głosowej systemu należy trakto-
wać jako funkcję uzupełniającą. Podczas prowa-
dzenia pojazdu należy kontrolować trasę na mapie
i podążać istniejącymi drogami, przestrzegając
wszystkich przepisów drogowych.

• Nawigacja głosowa zostaje aktywowana jedynie w
określonych warunkach przed wjazdem na skrzy-
żowanie. Mogą wystąpić sytuacje, w których na-
leży skręcić, mimo że system nawigacji głosowej
nie poinformował o tym.

• Treść nawigacji głosowej może różnić się w zależ-
ności od kierunku skrętu i rodzaju skrzyżowania.

• Moment podawania komunikatu nawigacji głoso-
wej może być różny w zależności od sytuacji.

• Nawigacja głosowa nie będzie dostępna, jeśli po-
jazd zboczy z sugerowanej trasy. System nie po-
informuje o tym fakcie. Należy wówczas odnieść
się do mapy i przeliczyć trasę.

“Ponowne wyznaczanie trasy” (stro-
na 5-10)

• Informacje podawane przez nawigację głosową
mogą niedokładnie odpowiadać oznaczeniom nu-
merów dróg i kierunkom na skrzyżowaniach auto-
strad.

• Informacje podawane przez nawigację głosową
mogą niedokładnie odpowiadać nazwom ulic na
zjazdach z autostrad.

• Wyświetlane nazwy ulic mogą czasami różnić się
od faktycznych.

• Nawigacja głosowa nie jest dostępna, jeśli opcja
[Nawigacja głosowa] jest wyłączona.

“Ustawienia poziomu głośności”
(strona 8-8)

• Nawigacja głosowa rozpoczyna się z chwilą wje-
chania pojazdu na sugerowaną trasę. Kierunek jaz-
dy w stronę punktu startowego trasy należy kon-
sultować z mapą.

• Podczas zbliżania się do punktu pośredniego usły-
szysz komunikat nawigacji głosowej: “You have
arrived at waypoint 1 (2, 3, 4,...)”. System nawigacji
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przejdzie do kolejnego odcinka trasy. Jeśli nawiga-
cja głosowa jest niedostępna, sprawdź na mapie
kierunek jazdy.

• W niektórych przypadkach nawigacja głosowa
kończy się przed dojechaniem do punktu docelo-
wego. Wówczas w celu dojechania do punktu do-
celowego należy odnieść się do ikony punktu do-
celowego na mapie.

• Jeśli możliwe jest określenie strony, po której znaj-
duje się punkt docelowy (lub pośredni), po dotar-
ciu do celu usłyszysz komunikat nawigacji głoso-
wej: “on the right/left” (po prawej/lewej stronie).

• System nawigacji głosowej może być nie do końca
sprawny lub nawet nieskuteczny z uwagi na kąty,
pod którymi drogi przecinają się na skrzyżowaniu.

• Funkcja informacji o pasie na autostradzie jest do-
stępna tylko do ograniczonej liczby głównych au-
tostrad, a nawigacja głosowa nie jest dostępna dla
wszystkich skrzyżowań i zjazdów.

• Informacje o zjazdach z autostrad mogą się różnić
od faktycznych znaków drogowych informujących
o zjazdach.

• Ze względu na brak możliwości korzystania z da-
nych dróg o zmiennej dostępności w zależności od
pory roku, wyświetlana trasa może nie odpowiadać
faktycznym ograniczeniom ruchu. Podczas jazdy
stosuj się do faktycznych ograniczeń w ruchu dro-
gowym.

EKRANY NAWIGACJI
Zależnie od sytuacji, nawigacja pozwala
wyświetlić ekrany map i różne informacje.

Trasa nawigacji na ekranie mapy

W chwili rozpoczęcia nawigacji, w górnym lewym
rogu ekranu mapy pojawi się mała strzałka skrę-
tu. Strzałka ta oznacza kierunek skrętu w na-
stępnym punkcie orientacyjnym (zakręt lub
skrzyżowanie). Wyświetlana jest również odleg-
łość. W górnej części ekranu wyświetlana jest
odległość do najbliższego punktu orientacyjne-
go i nazwa kolejnej ulicy, w którą należy skręcić.
W niektórych przypadkach mogą być wypowia-
dane nazwy kolejnych ulic.

Powiększenie widoku skrzyżowania

Podczas zbliżania się do punktu orientacyjnego
system automatycznie przełącza widok na ekran
podzielony, wyświetlając na lewym ekranie
skrzyżowanie w powiększeniu. Aby przełączyć
się na poprzedni widok, gdy wyświetlane jest
powiększenie skrzyżowania, naciśnij przycisk
<MAP/VOICE> na sterowniku INFINITI.

5GB0277X
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Nawigacja w przypadku węzłów
drogowych

Podczas jazdy po autostradzie, gdy pojazd znaj-
duje się w odległości około 2 km (około 1 mili)
od węzła drogowego, system automatycznie
przełącza widok na ekran podzielony i wyświetla
na lewym ekranie widok węzła w powiększeniu.
Po przejechaniu węzła system automatycznie
powraca do trybu widoku pełnoekranowego.
Aby przełączyć się na poprzedni widok, gdy wy-
świetlane jest powiększenie węzła, naciśnij
przycisk <MAP/VOICE> na sterowniku INFINITI.

Route Information

Podczas zbliżania się do punktu orientacyjnego
lewy ekran automatycznie przełącza się na po-
większony widok skrzyżowania. Aby przełączyć
się na poprzedni widok, naciśnij przycisk <MAP/
VOICE> na sterowniku INFINITI.

W zależności od ustawienia, system może w spo-
sób ciągły wyświetlać ekran podzielony jako lis-
tę zakrętów.

Wyświetlanie informacji o zjeździe z
autostrady

Europa:

Gdy pozycja [Aut. wyśw. w trybie autostrad] jest
włączona i trasa zawiera autostrady lub drogi
płatne, wszystkie zjazdy wzdłuż trasy, które ma-
ją informację o zjeździe będą przedstawione w
informacjach o trasie. Informacja o zjeździe jest
wyświetlana w postaci ikon.

“Ustawienia widoku mapy” (strona 3-9)

Dla Hongkongu:

Gdy pozycja [Aut. wyśw. w trybie dróg bezpł.]
jest włączona i trasa zawiera autostrady lub dro-
gi płatne, wszystkie zjazdy wzdłuż trasy, które
mają informację o zjeździe będą przedstawione
w informacjach o trasie. Informacja o zjeździe
jest wyświetlana w postaci ikon.

“Ustawienia widoku mapy” (strona 3-9)

5GB0400X
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Ustawienia ekranu nawigacji
Ekran nawigacji może być wyświetlany zawsze,
nawet jeśli pojazd znajduje się w dużej odległoś-
ci od punktu orientacyjnego. Istnieje możliwość
ustawienia różnego rodzaju ekranów.

“Ustawienia widoku mapy” (strona 3-9)

Ustaloną trasę można anulować.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Anuluj trasę].

3. Zostaje wyświetlony komunikat.

INFORMACJE:

• Anulowanej trasy nie można wznowić.

• Pozycja [Anuluj trasę] umożliwia anulowanie
wszystkich tras włącznie z punktami pośrednimi.
Aby usunąć pojedyncze punkty pośrednie, wybierz
[Edytuj trasę].

OSTRZEŻENIE:

Przed zmodyfikowaniem warunków trasy należy za-
wsze zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Mo-
dyfikowanie warunków trasy podczas jazdy grozi spo-
wodowaniem wypadku.

Podczas nawigacji możesz modyfikować warun-
ki trasy i potwierdzać informacje o trasie. Ustaw
warunki trasy zgodnie z własnymi preferencja-
mi.

Ekran menu trasy jest dostępny tylko po usta-
wieniu punktu docelowego.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu trasy]. Dostępne są następują-
ce pozycje:

Dostępne ustawienia

• [Edytuj trasę]:

Umożliwia edytowanie lub dodanie punktu
docelowego lub punktu trasy do ustawionej
trasy.

“Edycja trasy” (strona 5-7)

• [Ustawienia kryteriów wyszukiwania]:

Umożliwia zmianę warunków wyznaczania
trasy w dowolnym momencie podróży.

“Ustawienia trasy” (strona 5-12)

ANULOWANIE TRASY MENU TRASY
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• [Oblicz pon.]:

Po zmianie kryteriów wyszukiwania trasy
możesz ponownie wyszukać ją ręcznie, uru-
chamiając procedurę wyznaczania trasy.

“Ponowne wyznaczanie trasy” (stro-
na 5-10)

• [Pokaż punkt docelowy]:

Punkt docelowy zostanie wyświetlony na
ekranie mapy.

• [Objazd]:

– Umożliwia wyznaczenie objazdu o okreś-
lonej odległości.

“Wyszukiwanie trasy objazdu (dla
Europy)” (strona 5-10)

“Wyszukiwanie trasy objazdu (dla
Hongkongu)” (strona 5-11)

– [Sugerowana]:

Ustawia kryterium wyszukiwania trasy z
objazdem zatorów i wypadków drogo-
wych.

“Wyszukiwanie trasy objazdu (dla
Europy)” (strona 5-10)

• [Anuluj trasę]

Punkt docelowy i punkty trasy zostaną ska-
sowane.

• [Inf. o trasie]:

Umożliwia wyświetlenie informacji o trasie.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Edytuj trasę].

3. Dotknij pozycji, którą chcesz edytować.

Dostępne ustawienia

j1 [Dodaj cel podróży]:

Dotknij, aby dodać cel podróży.

“Dodanie punktu docelowego lub
punktu pośredniego” (strona 5-8)

j2 Bieżący punkt docelowy:

Zmień lub usuń punkt docelowy.

“Edycja/usuwanie punktu
docelowego lub punktu
pośredniego” (strona 5-9)

5GB0373X
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j3 Warunek wyznaczania trasy do punktu
docelowego:

Zmień warunki wyznaczania trasy do
punktu docelowego.

“Zmiana warunków wyliczenia
trasy” (strona 5-9)

j4 [Dodaj punkt trasy]:

“Dodanie punktu docelowego lub
punktu pośredniego” (strona 5-8)

j5 Bieżący punkt pośredni:

Zmień lub usuń punkt trasy.

“Zmiana kolejności punktu
docelowego i punktów trasy”
(strona 5-9)

j6 Warunek wyznaczania trasy do punktu
pośredniego:

Zmień warunki wyznaczania trasy do
punktu pośredniego.

“Zmiana warunków wyliczenia
trasy” (strona 5-9)

j7 [Sortuj]:

Umożliwia posortowanie punktów trasy i
punktów docelowych.

j8 [Zapisz trasę]:

Umożliwia zapisanie trasy z punktem
docelowym i warunkami trasy.
Maksymalnie można zapisać pięć tras.
Zapisane trasy można łatwo wyszukiwać i
ustawiać jako trasę sugerowaną.

DODANIE PUNKTU DOCELOWEGO LUB
PUNKTU POŚREDNIEGO
Do ustawionej trasy możesz dodać punkt doce-
lowy lub punkt pośredni. Łącznie można ustawić
sześć punktów docelowych lub pośrednich.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Edytuj trasę].

3. Dotknij [Dodaj cel podróży] lub [Dodaj punkt
trasy].

INFORMACJE:

Jeśli wybierzesz [Dodaj cel podróży], bieżący
punkt docelowy stanie się punktem pośred-
nim.

4. Ustal punkt docelowy lub punkt pośredni.
Metoda wyszukiwania punktu docelowego
lub pośredniego jest taka sama jak w przy-
padku punktu docelowego.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

5. System ponownie wyznaczy trasy. Po zakoń-
czeniu wyszukiwania trasy wyświetlacz auto-
matycznie powróci do ekranu edytowania tra-
sy. Ustaw żądane warunki trasy.

“Edycja/usuwanie punktu docelowe-
go lub punktu pośredniego” (strona
5-9)

INFORMACJE:

Poprzednia trasa zostanie automatycznie usu-
nięta.

5GB0347XZ
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EDYCJA/USUWANIE PUNKTU
DOCELOWEGO LUB PUNKTU
POŚREDNIEGO
Istnieje możliwość edycji lub usunięcia ustawio-
nego punktu docelowego lub punktu trasy. Jeśli
zmienisz lub usuniesz lokalizację po ustawieniu
sugerowanej trasy, wówczas trasa ta zostanie
ponownie wyznaczona.

1. Dotknij ustawionego punktu docelowego lub
punktu pośredniego.

2. Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić.

Dostępne ustawienia

• [Przenieś lokalizację]:

Możesz zmienić położenie punktu doce-
lowego lub pośredniego, przesuwając po
mapie wskaźnik w kształcie krzyżyka.

• [Usuń]:

Umożliwia usunięcie ustawionego punk-
tu docelowego lub punktu trasy.

INFORMACJE:

Jeśli zostanie usunięty punkt docelowy, wów-
czas ostatni punkt pośredni na trasie stanie się
punktem docelowym.

ZMIANA WARUNKÓW WYLICZENIA
TRASY
Każdy odcinek trasy pomiędzy punktami
pośrednimi może charakteryzować się różnymi
warunkami wyliczenia trasy. Po ustawieniu tych
warunków można ponownie wyznaczyć całą tra-
sę.

1. Dotknij żądanego odcinka trasy do punktu
docelowego lub punktu pośredniego.

2. Dotknij wybranego warunku.

“Procedury po ustawieniu trasy” (stro-
na 4-14)

3. Warunki zostają zmienione a wyświetlacz po-
wraca do ekranu edycji trasy.

INFORMACJE:

Wyznaczona trasa może nie być trasą najkrót-
szą, ponieważ ze względów bezpieczeństwa
system traktuje priorytetowo drogi łatwo prze-
jezdne.

ZMIANA KOLEJNOŚCI PUNKTU
DOCELOWEGO I PUNKTÓW TRASY
Istnieje możliwość zmiany kolejności ustawio-
nego punktu docelowego oraz punktów trasy.

1. Dotknij [Sortuj]. Zostanie wyświetlona lista z
punktem docelowym i punktami pośrednimi.

2. Dotknij [m ] (rozlegnie się sygnał dźwięko-
wy), przesuń palec do miejsca, które chcesz
przenieść, a następnie oderwij palec od ekra-
nu.

3. Dotknij [m ], aby zastosować zmianę.

5GB0316XZ

5GB0348XZ
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Po zmianie kryteriów wyszukiwania można po-
nownie ręcznie wyszukać trasę.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Oblicz po-
nownie].

3. Zostanie wyświetlony komunikat i zostanie
przeliczona trasa.

INFORMACJE:

• Jeśli na trasie ustawiono punkt pośredni, system
wyszuka tylko jedną trasę, nawet jeśli wyszukiwa-
nie zostanie powtórzone.

• Gdy pojazd zbacza z zalecanej trasy, dzięki funkcji
“Automatycznej zmiany trasy” system rozpoczyna
automatyczne wyszukiwanie trasy z pozycji, w któ-
rej aktualnie znajduje się pojazd.

“Ustawienia trasy” (strona 5-12)

Dostępne są dwie metody wyszukiwania trasy
objazdu: Ustawianie trasy objazdu z uwzględ-
nieniem informacji o ruchu drogowym i ustawia-
nie trasy objazdu z określeniem odległości

OBJAZD Z UWZGLĘDNIENIEM
INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM
Jeśli na trasie dojdzie do poważnego wypadku
lub jeśli system znajdzie szybszą trasę, na ekra-
nie automatycznie pojawi się komunikat infor-
mujący o objeździe. Jeśli nie zauważysz automa-
tycznego komunikatu, możesz również wyszu-
kać objazd ręcznie.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Objazd].

3. Dotknij [Sugerowana trasa alt.].

4. Po znalezieniu objazdu zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje na jego temat oraz
porównanie obu tras.

j1 : Aktualna trasa (niebieska)

j2 : Nowa trasa (fioletowa)

j3 : Szacowana zmiana czasu podróży i od-
ległości

5. Aby zaakceptować zalecaną trasę objazdu,
dotknij [Tak].

INFORMACJE:

• Komunikaty drogowe są dostępne tylko w miejs-
cach, w których nadawane są komunikaty RDS-
TMC. Komunikaty RDS-TMC nie są dostępne w nie-
których regionach.

• Funkcja jest nieaktywna, jeśli nie jest ustawiona
żadna trasa lub jeśli opcja [Używaj inf. o ruchu
drog. na bież.] jest wyłączona.

“Ustawienia trasy” (strona 5-12)

• Jeśli nie wybierzesz trasy objazdu i nie podejmiesz
dalszych działań, trasa objazdu zostanie automa-
tycznie anulowana.

• Jeśli komunikat zniknie, możesz wyszukać zaleca-
ną trasę objazdu, wybierając ręcznie pozycję [Su-
gerowana]. System ponownie uruchomi wyszuki-
wanie objazdu, sugerując odpowiednią trasę, o ile
taka będzie w danej chwili dostępna.

JNE0354X

PONOWNE WYZNACZANIE TRASY WYSZUKIWANIE TRASY OBJAZDU (dla Europy)
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OBJAZD Z OKREŚLENIEM ODLEGŁOŚCI
Jeśli chcesz zboczyć z zalecanej trasy, możesz
wyznaczyć objazd o określonej długości.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Objazd].

3. Wybierz żądaną odległość objazdu z listy.
System wyznaczy trasę z określoną odległoś-
cią objazdu i wyświetli trasę na mapie.

INFORMACJE:

• Jeśli pojazd zboczył z sugerowanej trasy, wówczas
[Objazd] nie może być wybrany.

• Jeśli system nie jest w stanie obliczyć objazdu dla
podanych warunków, wówczas wyświetla na ma-
pie poprzednio sugerowaną trasę.

• Jeśli pojazd jedzie bardzo szybko, trasa objazdu
może rozpoczynać się od punktu, który pojazd już
minął.

AUTOMATYCZNA NAWIGACJA OBJAZDU
Gdy włączona jest opcja [Automatyczna zmiana
trasy] i [Używaj inf. o ruchu drog. na bież.] w
szczegółowych ustawieniach trasy, w chwili gdy
system znajdzie objazd, automatycznie pojawi
się komunikat informujący o tym fakcie.

“Ustawienia trasy” (strona 5-12)

Aby zaakceptować zalecaną trasę objazdu, do-
tknij [Tak].

INFORMACJE:

• Jeśli przez jedną minutę po wyświetleniu komuni-
katu nie zostanie podjęte żadne działanie, komu-
nikat ten zniknie. Objazd nie będzie zaakceptowa-
ny i aktualna sugerowana trasa pozostanie nie-
zmieniona.

• Gdy włączona jest opcja [Komunikaty drogowe] w
Ustawieniach prowadzenia, w chwili pojawienia
się na wyświetlaczu komunikatu usłyszysz komu-
nikat nawigacji głosowej.

Jeśli chcesz zboczyć z zalecanej trasy, możesz
wyznaczyć objazd o określonej długości.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Objazd].

3. Wybierz żądaną odległość objazdu z listy.
System wyznaczy trasę z określoną odległoś-
cią objazdu i wyświetli trasę na mapie.

INFORMACJE:

• Jeśli pojazd zboczył z sugerowanej trasy, wówczas
[Objazd] nie może być wybrany.

• Jeśli system nie jest w stanie obliczyć objazdu dla
podanych warunków, wówczas wyświetla na ma-
pie poprzednio sugerowaną trasę.

• Jeśli pojazd jedzie bardzo szybko, trasa objazdu
może rozpoczynać się od punktu, który pojazd już
minął.

JNE0355X

WYSZUKIWANIE TRASY OBJAZDU (dla
Hongkongu)
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Istnieje możliwość ustawienia warunków wyszu-
kiwania trasy i nawigacji głosowej.

USTAWIENIA TRASY

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja]. 3. Dotknij [Ustawienia kryteriów wysz. trasy].

Elementy wyświetlane różnią się w zależności od modelu i kraju.

Dla Europy

Ustawiana pozycja Działanie
[Kryteria wyszuk.] Umożliwia wybranie warunków wyszukiwania trasy.

“Procedury po ustawieniu trasy” (strona 4-14)

[Preferencje trasy] [Omijaj płatne] (jeśli na wyposażeniu) Ogranicza do minimum korzystanie z dróg płatnych.
[Używaj dróg o dost. ogr. czasowo] Umożliwia ustawienie korzystania ze wszystkich dróg o dostępności

ograniczonej czasowo.
[Używaj inf. o ruchu drog. na bież.] Umożliwia korzystanie z najbardziej aktualnych informacji dotyczących ruchu

drogowego odbieranych za pośrednictwem serwisu RDS-TMC.
[Używaj ustawień omijania obsz.] Umożliwia włączenie ustawień omijania obszarów.

“Zapisywanie obszaru niepożądanego” (strona 7-4)

[Używaj promów] Umożliwia uwzględnianie korzystania z promów.
[Używaj znanych tras] Umożliwia korzystanie z najczęściej używanych dróg określanych przy użyciu

inteligentnej technologii.
[Automatyczna zmiana trasy] Jeśli pojazd zbacza z sugerowanej trasy, system automatycznie wyznacza trasę

prowadzącą do trasy sugerowanej.

USTAWIENIA NAWIGACJI
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Dla Hongkongu

Ustawiana pozycja Działanie
[Kryteria wyszuk.] Umożliwia wybranie warunków wyszukiwania trasy.

“Procedury po ustawieniu trasy” (strona 4-14)

[Preferencje trasy] [Używaj dróg o dost. ogr.
czasowo]

Umożliwia ustawienie korzystania ze wszystkich dróg o dostępności ograniczonej czasowo.

[Używaj ustawień omijania
obsz.]

Pozwala unikać obszarów wybranych w ustawieniach obszarów niepożądanych.
“Zapisywanie obszaru niepożądanego” (strona 7-4)

[Automatyczna zmiana trasy] Automatycznie przelicza trasę, gdy pojazd oddali się od sugerowanej trasy.

INFORMACJE:

• W danym momencie można korzystać tylko z jed-
nego warunku wyznaczania trasy.

• Wyznaczona trasa może nie być trasą najkrótszą,
ponieważ ze względów bezpieczeństwa system
traktuje priorytetowo drogi łatwo przejezdne.

• Jeśli warunki trasy zostaną ustawione na podsta-
wie opcji [Kryteria wyszukiwania], wówczas
wszystkie odcinki trasy będą podlegać tym samym
warunkom, nawet jeśli w poleceniu [Edytuj trasę]
ustawiono różne warunki trasy dla różnych jej od-
cinków.

• Jeśli opcja [Używaj dróg o dost. ogr. czasowo] jest
wyłączona, wyliczona przez system trasa nie uwz-
ględnia przepisów ograniczających przejazd w
określone pory dnia lub dni tygodnia. Dlatego też

sugerowana trasa może uwzględniać drogę, która
podlega ograniczeniom przejazdu w określone po-
ry dnia lub dni tygodnia. Podczas jazdy trasą na-
leży przestrzegać wszystkich przepisów ruchu dro-
gowego niezależnie od tego, czy opcja [Używaj
dróg o dost. ogr. czasowo] jest włączona, czy wy-
łączona.

• Jeśli system nie może wyznaczyć żadnej trasy al-
ternatywnej, wyświetlana jest poprzednia trasa.

• Jeśli pojazd zbytnio oddalił się od sugerowanej
trasy, system automatycznie wyznaczy nową trasę.

Dla Europy

• Informacje o zatorach drogowych wyświetlane na
ekranie mapy nie są dokładnymi danymi statys-
tycznymi.

• Jeśli dla danego obszaru nie są dostępne informa-
cje o ruchu drogowym, system może nie wskazać

objazdu w rejonie zatoru drogowego, nawet jeśli
pozycja [Używaj inf. o ruchu drog. na bież.] jest
włączona.

• W razie zamknięcia ruchu lub powstania zatoru
drogowego w miejscu znacznie oddalonym od bie-
żącej pozycji pojazdu, system może nie zasugero-
wać objazdu.

• System wykonuje obliczenia w celu zminimalizo-
wania czasu przejazdu na całej trasie podróży - od
punktu startu do punktu docelowego. Jeśli system
nie może znaleźć odpowiedniej trasy, może popro-
wadzić pojazd drogą, na której wystąpił zator, nie
wyznaczając objazdu.

• Komunikaty drogowe są dostępne tylko w miejs-
cach, w których nadawane są komunikaty RDS-
TMC. Komunikaty RDS-TMC nie są dostępne w nie-
których regionach.
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USTAWIENIA NAWIGACJI GŁOSOWEJ
Możesz ustawić system tak, aby odtwarzał
określone informacje podczas nawigacji, a także
włączać lub wyłączać nawigację i/lub nawigację
głosową.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij [Ustawienia prowadzenia].

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od
modelu pojazdu i kraju.
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Dla Europy

Ustawiana pozycja Działanie
[Nawigacja głosowa] Umożliwia włączenie lub wyłączenie nawigacji głosowej.
[Głośność prow.] Umożliwia regulację głośności nawigacji głosowej.
[Ustawienia sterowania
głosem]

Umożliwia ustawienie zaawansowanych opcji komunikatów głosowych wypowiadanych przez
system lub sygnalizowanych brzęczykiem w punktach orientacyjnych.[Zakręt]

[Proste prowadzenie]
[Normalny przewodnik]
[Pełny przewodnik]

[Komunikaty drogowe] Umożliwia włączenie/wyłączenie komunikatów drogowych. Gdy ta pozycja jest włączona,
system przekazuje komunikaty drogowe podczas pokonywania trasy. Po włączeniu
komunikatów drogowych zapala się wskaźnik.

[Przewodnik po opłatach] Umożliwia włączenie przewodnika po opłatach.
[Mała strzałka skrętu na mapie] Umożliwia wyświetlanie strzałki na ekranie mapy, która wskazuje kierunek następnego

skrętu.
[Informacje o strefie wyprzedzania] Umożliwia wyświetlanie informacji o strefie wyprzedzania na ekranie mapy.
[Czas podróży] [Szacowany czas przyjazdu] Wyświetla szacowany czas przyjazdu.

[Szacowany czas jazdy] Umożliwia wyświetlanie pozostałego czasu podróży do punktu docelowego.
[Szacowany czas] [Cel] Umożliwia przełączanie wyświetlanego na ekranie mapy wskazania szacowanego czasu

podróży między czasem do punktu docelowego a czasem do punktu trasy. Wyświetla m
obok czasu podróży do miejsca docelowego.

[Interesujące miejsca w
pobliżu] Wyświetla m obok czasu podróży do punktu trasy.
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[Ustaw średnie prędkości] [Auto] Jeśli ta pozycja jest włączona, system automatycznie oblicza czas wymagany do osiągnięcia
punktu docelowego.

[Autostrada] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na autostradach.
[Główna droga] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na drogach głównych.
[Droga miejska] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na drogach miejskich.
[Teren zabudowany] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu w terenie zabudowanym.
[Resetuj ustawienia] Umożliwia przywrócenie wszystkich średnich prędkości pojazdu do wartości domyślnych.

[Automatyczna zmiana trasy] Jeśli pojazd zbacza z sugerowanej trasy, system automatycznie wyznacza trasę prowadzącą
do trasy sugerowanej.

Dla Hongkongu

Ustawiana pozycja Działanie
[Nawigacja głosowa] Umożliwia włączenie lub wyłączenie nawigacji głosowej.
[Głośność prow.] Umożliwia regulację głośności nawigacji głosowej.
[Ustawienia sterowania głosem] Umożliwia ustawienie zaawansowanych opcji komunikatów głosowych

wypowiadanych przez system lub sygnalizowanych brzęczykiem w punktach
orientacyjnych.

[Zakręt] Komunikat nawigacji głosowej emitowany jest w miejscu skrętu, gdy wymagane
jest wykonanie manewru.

[Proste prowadzenie] Komunikat nawigacji głosowej emitowany jest w dwóch punktach przed
dotarciem do miejsca skrętu.

[Normalny przewodnik] Komunikat nawigacji głosowej emitowany jest przed dotarciem do miejsca
skrętu, a następnie w miejscu skrętu.

[Pełny przewodnik] Komunikat nawigacji głosowej emitowany jest we wszystkich dostępnych
punktach przed dotarciem do miejsca skrętu, a następnie w miejscu skrętu.
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[Komunikaty drogowe] Umożliwia włączenie/wyłączenie komunikatów drogowych. Gdy ta pozycja jest
włączona, system przekazuje komunikaty drogowe podczas pokonywania trasy.
Po włączeniu komunikatów drogowych zapala się wskaźnik.

[Ostrzeżenie o połączeniu pasów] Komunikat nawigacji głosowej emitowany jest przed połączeniem pasów drogi.
[Węzły komunikacyjne] Wyświetla widok węzłów komunikacyjnych.
[Info o skrzyżowaniu] [Zawsze] Informacje o skrzyżowaniach są zawsze wyświetlane.

[Podczas nawigowania] Informacje o skrzyżowaniach są wyświetlane podczas nawigowania po trasie.
[Brak] Informacje o skrzyżowaniach nie są wyświetlane.

[Czas podróży] [Szacowany czas przyjazdu] Wyświetla szacowany czas przyjazdu.
[Szacowany czas jazdy] Umożliwia wyświetlanie pozostałego czasu podróży do punktu docelowego.

[Szacowany czas] [Cel] Umożliwia przełączanie wyświetlanego na ekranie mapy wskazania
szacowanego czasu podróży między czasem do punktu docelowego a czasem

do punktu trasy. Wyświetla m obok czasu podróży do miejsca docelowego.
[Interesujące miejsca w pobliżu]

Wyświetla m obok czasu podróży do punktu trasy.
[Ustaw średnie prędkości] [Auto] Jeśli ta pozycja jest włączona, system automatycznie oblicza czas wymagany do

osiągnięcia punktu docelowego.
[Dr. bezpł. między miast.] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na bezpłatnych drogach

krajowych.
[Inne drogi płatne] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na innych drogach płatnych.
[Drogi kraj./woj./gł.] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na drogach krajowych,

głównych itp.
[Teren zabudowany] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu w terenie zabudowanym.
[Resetuj ustawienia] Umożliwia przywrócenie średnich prędkości pojazdu do wartości domyślnych.

[Automatyczna zmiana trasy] Jeśli pojazd zbacza z sugerowanej trasy, system automatycznie wyznacza trasę
prowadzącą do trasy sugerowanej.
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INFORMACJE:

Można również zmienić głośność nawigacji głosowej, naciskając przycisk regulacji głośności systemu audio lub naciskając przycisk <+>/<-> na kierownicy
w chwili, gdy słychać komunikat nawigacji.
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System nawigacji pobiera informacje o ruchu
drogowym z najlepszych dostępnych źródeł i
umożliwia ich odbiór za pośrednictwem syste-
mu RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Messa-
ge Channel), zapewniając optymalną nawigację
pojazdu. Komunikaty systemu RDS-TMC są od-
bierane przez dedykowany tuner FM, tak więc
podczas odbierania informacji drogowych RDS-
TMC możesz nadal słuchać radia. Informacje o
ruchu drogowym mogą być wyświetlane tylko w
obszarach, w których nadawane są komunikaty
RDS-TMC. Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne w niektórych obszarach.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Informa-
cje].

2. Dotknij [Inform. o ruchu drogowym].

3. Dotknij żądaną informację.

Dostępne pozycje Działanie
[Informacje o ruchu drogowym w
pobliżu]

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych informacji drogowych
wokół bieżącej lokalizacji pojazdu.

[Informacje o ruchu drogowym na
trasie]

Pozycja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawiona jest trasa.
Umożliwia wyświetlenie listy informacji drogowych znalezionych
na trasie od bieżącej lokalizacji pojazdu do punktu docelowego.
Można również sprawdzić szczegółowe informacje o
wyświetlanych zdarzeniach.

FUNKCJA RDS-TMC WYŚWIETLANIE DOSTĘPNYCH INFORMACJI DROGOWYCH
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Umożliwia wyświetlenie listy informacji drogo-
wych znalezionych na trasie od bieżącej lokali-
zacji pojazdu do punktu docelowego. Można
również sprawdzić szczegółowe informacje o
wyświetlanych zdarzeniach.

1. Dotknij wydarzenie, aby sprawdzić szczegó-
łowe informacje. Dotknij przycisku [Mapa],
aby wyświetlić lokalizację informacji drogo-
wych.

2. Ekran mapy zostaje wyśrodkowany wzglę-
dem wybranego zdarzenia. Na wyświetlaczu
pojawiają się szczegółowe informacje o zda-
rzeniu.

Komunikat można przewinąć.

3. Dotknij [m ], aby powrócić do poprzednie-
go ekranu.

Gdy pilne zdarzenie zostanie wykryte w pobliżu
bieżącej lokalizacji pojazdu, automatycznie po-
jawia się wiadomość na wyświetlaczu oraz od-
tworzony zostaje komunikat głosowy.

Wiadomość obejmuje ikonę, typ zdarzenia, in-
formacje o zdarzeniu i bezpośrednią odległość
od bieżącej lokalizacji do zdarzenia.

INFORMACJE:

• Pilna informacja drogowa jest wyświetlana nieza-
leżnie od tego, czy system informacji drogowych
jest włączony czy wyłączony.

• Gdy występuje wiele pilnych informacji, wyświet-
lane jest zdarzenie mające miejsce najbliżej bieżą-
cej lokalizacji pojazdu.

• Jeśli pilna informacja dotyczy zdarzenia znajdują-
cego się na zalecanej trasie i wykryto objazd, zos-
taje wyświetlony ekran informujący o jego trasie,
gdy pojazd zbliży się do punktu objazdu.

JNG0280X
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WYŚWIETLANIE LISTY INFORMACJI
DROGOWYCH

PILNA INFORMACJA DROGOWA
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Umożliwia wyświetlenie lub zmianę ustawień
funkcji związanych z informacjami drogowymi.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienie] i [Nawigacja].

3. Dotknij [Ustaw. inf. drogowych].

4. Dotknij żądane ustawienie. Zaświeci się
wskaźnik dla wybranego ustawienia.

Dostępne ustawienia

• [Pokaż info o ruchu drog. na mapie]:

Umożliwia wyświetlanie wszystkich informa-
cji otrzymanych z systemu RDS-TMC podczas
jazdy.

• [Usługa TMC]:

Określa częstotliwość nadawania w syste-
mie RDS-TMC.

• [RDS-TMC na mapie]:

Umożliwia wybór i wyświetlenie na mapie
ikon RDS-TMC.

• [Komunikaty drogowe]:

Ogłasza informację o zdarzeniu na trasie.

INFORMACJE:

• System RDS-TMC dokonuje automatycznej aktuali-
zacji i nadpisuje nieaktualną informację. Informa-
cje o ruchu drogowym nie są dostępne w niektó-
rych obszarach.

• Kolor ikony RDS-TMC wyświetlanej na ekranie
wskazuje stan odbioru informacji drogowej. Ikona
zmienia kolor na zielony w obszarach, gdzie infor-
macje drogowe są nadawane a system RDS-TMC
odbiera nadawaną informację.

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go

1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-
rownicy.

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Włączanie/wyłączanie systemu informacji
drogowych:

“Traffic Information”

Informacje drogowe są wyświetlane w widoku
mapy 2D i widoku z góry Birdview™.

“Wyświetlanie dostępnych informacji
drogowych” (strona 6-2)

j1 Wskaźnik odbioru

Wyświetla jakość odbioru informacji o
ruchu drogowym nadawanych przez
dostawcę usługi.

Wskaźnik nie jest wyświetlany, gdy sygnał
dostawcy umożliwiający odbiór informacji
nie jest wykrywany.

j2 Szacowany czas podróży do punktu
docelowego obliczony przy uwzględnieniu
informacji o ruchu na trasie.

j3 Warunki drogowe

Ruch swobodny: strzałka zielona

Średnie natężenie ruchu: strzałka żółta

5GB0288XZ
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RUCHU DROGOWYM
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Duże natężenie ruchu: strzałka czerwona

Odcinek z poważnym zdarzeniem
drogowym: strzałka fioletowa

j4 Ikona informacji drogowych

“Komunikacje drogowe na
mapie(jeśli na wyposażeniu)”
(strona 3-13)

Jeśli trasa nie jest ustawiona, wszystkie
ikony informacji drogowych na mapie są
wyświetlane w kolorze. Jeśli trasa została
ustawiona, ikony na trasie są wyświetlane
w kolorze, a ikony poza trasą są
wyświetlane na szaro.

INFORMACJE:

Ikony informacji drogowych są wyświetlane tyl-
ko przy poziomie skali mapy pomiędzy 25 m
(100 ft) a 16 km (8 mil).

“Skala mapy” (strona 3-7)
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Często odwiedzane lokalizacje można zapisać
poprzez funkcję Zapisane lokalizacje. Zapisane
adresy można łatwo wykorzystać jako punkt do-
celowy lub pośredni. Funkcja Zapisane lokaliza-
cje pozwala na zapamiętanie do 200 lokalizacji.

ZAPISYWANIE LOKALIZACJI DOMOWEJ

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Dom].

3. Jeśli lokalizacja domowa nie jest ustawiona,
zostanie wyświetlony odpowiedni komuni-
kat. Dotknij [Tak].

4. Ustawienie lokalizacji domowej odbywa się
w ten sam sposób, jak w przypadku ustawia-
nia punktu docelowego.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

5. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
i nastąpi zapisanie lokalizacji domowej.

Inne ustawienia

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lo-
kalizacje].

3. Dotknij [Zapis. lokalizacje] i [Lokalizacja do-
mowa (brak)].

4. Dotknij [Tak] po wyświetleniu komunikatu.

5. Dotknij odpowiedniej metody ustawiania lo-
kalizacji. Metody wyszukiwania są takie sa-
me, jak w przypadku ustawiania punktu do-
celowego.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

6. W razie potrzeby możesz zmieniać położenie
zapisanej lokalizacji oraz edytować jej zawar-
tość.

ZAPISYWANIE LOKALIZACJI PODCZAS
WYSZUKIWANIA
Zapisywanie lokalizacji podczas wyszukiwania
można przeprowadzić na kilka sposobów.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij [Edytuj/usuń zapis. lokalizacje].

4. Dotknij [Zapis. lokalizacje].

5. Dotknij [Dodaj nowy].

6. Dotknij odpowiedniej metody ustawiania lo-
kalizacji. Metody wyszukiwania są takie sa-
me, jak w przypadku ustawiania punktu do-
celowego.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

7. Adres lokalizacji zostaje zapisany.

8. W razie potrzeby edytuj zapisaną zawartość.

“Edytowanie zapisanej lokalizacji do-
mowej i innych lokalizacji” (strona
7-5)

Inne ustawienia

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Menu celu], a następnie [Zapisana
lokalizacja].

3. Dotknij przycisku [Zapisz].

4. Dotknij odpowiedniej metody ustawiania lo-
kalizacji. Metody wyszukiwania są takie sa-
me, jak w przypadku ustawiania punktu do-
celowego.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

5GB0254X
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INFORMACJE:

• Gdy lokalizacja została zapisana, funkcji [Zapis.
lokalizacje] można użyć do wyszukiwania miejsca
docelowego.

• Po zapisaniu 200 lokalizacji nie można zapisać
kolejnej, dopóki nie zostanie usunięty jeden z do-
tychczasowych zapisów.

ZAPISYWANIE LOKALIZACJI PRZY
POMOCY MENU MAPY
1. Dotknij [m ] na mapie bieżącej lokalizacji lub

przesuwając mapę do żądanej lokalizacji.

2. Dotknij [Zapisz lokalizację]. Zostaje wyświet-
lony komunikat. Wybierz [Tak], aby zapisać
adres lokalizacji.

3. Na mapie wyświetlana jest ikona reprezentu-
jąca zapisaną lokalizację. Aby powrócić do
ekranu mapy aktualnej pozycji, dotknij
[m ].

INFORMACJE:

Adres jest przechowywany na pierwszej dostęp-
nej pozycji listy zapisanych lokalizacji.

Maksymalnie można zapisać pięć wyznaczo-
nych tras. Zapisane trasy można łatwo wyszuki-
wać i ustawiać jako trasę sugerowaną.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Nawiga-
cja].

2. Dotknij [Edytuj trasę].

3. Dotknij [Zapisz trasę]. Pojawi się komunikat
potwierdzający. Dotknij [Tak], aby zapisać
bieżącą trasę.

Inne ustawienia

Trasę można również zapisać, wykonując opisa-
ne poniżej czynności.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nie].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lo-
kalizacje].

3. Dotknij [Zapisany plan trasy].

4. Dotknij [Zapisz bieżącą trasę]. Pojawi się ko-
munikat potwierdzający.

5. Przeczytaj treść komunikatu i dotknij [Tak].
Bieżąca trasa zostanie zapisana.

INFORMACJE:

• Dane zapisywanej trasy zawierają tylko współrzęd-
ne miejsc (punkt docelowy i punkty pośrednie)
oraz kryteria wyznaczania trasy, a nie całą trasę.

5GB0125XZ
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• Ostatnio zapisana trasa jest zapisywana na pierw-
szej wolnej pozycji na liście bieżących tras.

• Po zapisaniu pięciu tras nie można zapisać kolej-
nej, dopóki nie zostanie usunięty jeden z dotych-
czasowych zapisów.

“Usuwanie zapisanej pozycji”
(strona 7-11)

Istnieje możliwość zachowania obszaru niepo-
żądanego. Obszar niepożądany to obszar, który
można wyłączyć z trasy, na przykład droga, która
jest zawsze zatłoczona. Po zapisaniu obszary
niepożądane są pomijane przez system podczas
wyznaczania trasy. System może zapamiętać
maksymalnie 10 obszarów niepożądanych.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nie].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lo-
kalizacje].

3. Dotknij [Unikaj obsz.].

4. Dotknij [Dodaj nowy].

Dotknij odpowiedniej metody wyszukiwania
lokalizacji.

“Menu ustawień punktu docelowego”
(strona 4-3)

5. W razie potrzeby możesz zmieniać położenie
unikanego obszaru oraz edytować jego za-
wartość.

“Edycja omijanego obszaru”
(strona 7-9)

INFORMACJE:

Maksymalnie można zapisać 10 obszarów nie-
pożądanych. Po zapisaniu 10 obszarów niepożą-
danych nie można zapisać kolejnego, dopóki nie
zostanie usunięty jeden z dotychczas zapisa-
nych.

“Usuwanie zapisanej pozycji”
(strona 7-11)

ZAPISYWANIE OBSZARU NIEPOŻĄDANEGO
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Pozycje zapisane w systemie można zmieniać. Ustawienia te można poddać edycji, aby usprawnić korzystanie z systemu nawigacji.

EDYTOWANIE ZAPISANEJ LOKALIZACJI DOMOWEJ I INNYCH LOKALIZACJI
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lokalizacje].

3. Dotknij [Zapis. lokalizacje].

Europa:

Dostępne pozycje Działanie
[Sortuj] Umożliwia sortowanie zapisanych lokalizacji.
[Dodaj nowy] Umożliwia dodanie nowej lokalizacji.

“Zapisywanie lokalizacji podczas wyszukiwania”
(strona 7-2)

[Lokalizacja domowa] [Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia przesunięcie zapisanej lokalizacji na mapie.
[Ikona] Umożliwia zmianę ikony lokalizacji domowej na wybraną

przez użytkownika.
[Pokaż ikonę na mapie] Umożliwia wyświetlenie ikony lokalizacji domowej na mapie.
[Dźwięk alarmu] Umożliwia ustawienie dźwięku alarmu emitowanego, gdy

pojazd zbliża się do lokalizacji domowej.
[Kierunek alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania alarmu podczas zbliżania

się z konkretnego kierunku.
[Odległość alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania dźwięku po osiągnięciu

określonej odległości od lokalizacji domowej.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie zapisanej lokalizacji domowej.

EDYCJA ZAPISANYCH INFORMACJI
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Dostępne pozycje Działanie
Dotknij zapisanego adresu na
liście.

[Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia przesunięcie położenia zapisanej lokalizacji na
ekranie mapy.

[Nazwa] Umożliwia zmianę nazwy zapisanego adresu.
[Ikona] Umożliwia zmianę ikony zapisanej lokalizacji na wybraną

przez użytkownika.
[Pokaż ikonę na mapie] Wyświetla na mapie ikonę zapisanej lokalizacji.
[Grupa] Umożliwia grupowanie zapisanych adresów.
[Dźwięk alarmu] Umożliwia ustawienie dźwięku alarmu emitowanego, gdy

pojazd zbliża się do zapisanego adresu.
[Kierunek alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania alarmu podczas zbliżania

się z konkretnego kierunku.
[Odległość alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania dźwięku po osiągnięciu

określonej odległości od zapisanego adresu.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie zapisanej lokalizacji.

INFORMACJE:

• Po zmianie ikon, stosowanie opcji [Sortuj według ikony] funkcji sortowania może być bardziej skutecznie.

• Grupowanie zapisanych adresów pozwala na bardziej efektywne korzystanie z opcji sortowania [Sortuj według grupy] w trybie [Sortuj].

• Z chwilą ustawienia kierunku i odległości generujących alarm, system będzie uruchamiać alarm w momencie, gdy pojazd znajdzie się w zdefiniowanej strefie.
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Dla Hongkongu:

Dostępne pozycje Działanie
[Dodaj nowy] Umożliwia dodanie nowej lokalizacji.

“Zapisywanie lokalizacji podczas wyszukiwania”
(strona 7-2)

[Sortuj] Umożliwia sortowanie zapisanych lokalizacji.
[Lokalizacja domowa] [Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia przesunięcie położenia zapisanej lokalizacji na

ekranie mapy.
[Nr telefonu] Pozwala zapisać numer telefonu lokalizacji domowej.
[Ikona] Umożliwia zmianę ikony lokalizacji domowej na wybraną

przez użytkownika.
[Pokaż ikonę na mapie] Umożliwia wyświetlenie ikony lokalizacji domowej na mapie.
[Dźwięk alarmu] Umożliwia ustawienie dźwięku alarmu emitowanego, gdy

pojazd zbliża się do lokalizacji domowej.
[Kierunek alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania alarmu podczas zbliżania

się z konkretnego kierunku.
[Odległość alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania dźwięku po osiągnięciu

określonej odległości od lokalizacji domowej.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie zapisanej lokalizacji domowej.
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Dostępne pozycje Działanie
Dotknij zapisanego adresu na
liście.

[Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia przesunięcie położenia zapisanej lokalizacji na
ekranie mapy.

[Nazwa] Umożliwia zmianę nazwy zapisanego adresu.
[Nr telefonu] Pozwala zapisać numer telefonu dla zapisanego adresu.
[Ikona] Umożliwia zmianę ikony zapisanej lokalizacji na wybraną

przez użytkownika.
[Pokaż ikonę na mapie] Wyświetla na mapie ikonę zapisanej lokalizacji.
[Grupa] Umożliwia grupowanie zapisanych adresów.
[Dźwięk alarmu] Umożliwia ustawienie dźwięku alarmu emitowanego, gdy

pojazd zbliża się do zapisanego adresu.
[Kierunek alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania alarmu podczas zbliżania

się z konkretnego kierunku.
[Odległość alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania dźwięku po osiągnięciu

określonej odległości od zapisanego adresu.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie zapisanej lokalizacji.

INFORMACJE:

• Po zmianie ikon, stosowanie opcji [Według ikony] funkcji sortowania może być bardziej skutecznie.

• Grupowanie zapisanych adresów pozwala na bardziej efektywne korzystanie z opcji sortowania [Według grupy] w trybie [Sortuj].

• Z chwilą ustawienia kierunku i odległości generujących alarm, system będzie uruchamiać alarm w momencie, gdy pojazd znajdzie się w zdefiniowanej strefie.
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EDYCJA OMIJANEGO OBSZARU

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienie] i [Nawigacja].

3. Dotknij [Edytuj/usuń zapis. lokalizacje].

4. Dotknij [Unikaj obsz.].

5. Dotknij wybranego obszaru omijanego na liście.

Krok 1 Krok 2 Działanie
[Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia wyświetlenie i dostosowanie położenia omijanego obszaru.

[Zmień nazwę] Umożliwia zmianę nazwy omijanego obszaru.
[Zmień rozmiar obszaru] Zmienia wielkość obszaru niepożądanego.
[Omijaj płatne] Umożliwia ustawienie uwzględniania/nieuwzględniania dróg płatnych przy

wyznaczaniu trasy.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie omijanego obszaru.

INFORMACJE:

• Dotknij [Dodaj nowy], aby dodać nowy obszar omi-
jany.

• Dotknij przycisku [Mapa], aby wyświetlić lokaliza-
cję obszaru omijanego.

• Omijany obszar wyświetlany jest w kolorze zielo-
nym, jeśli obejmuje autostradę, lub w kolorze nie-
bieskim, jeśli nie obejmuje autostrady.

• Jeśli zaznaczony obszar niepożądany obejmuje
aktualną pozycję pojazdu, system nie będzie kon-
tynuował nawigacji.
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EDYCJA ZAPISANEJ TRASY
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-

nia].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lo-
kalizacje].

3. Dotknij [Zapisany plan trasy].

4. Dotknij zapisanej trasy na liście.

Dostępne ustawienia

• [Zmień nazwę]:

Umożliwia zmianę nazwy zapisanej trasy.

• [Usuń]:

Usuwa zapisaną trasę.

INFORMACJE:

Dotknij [Zapisz bieżącą trasę], aby zapisać bie-
żącą trasę.
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Istnieje możliwość usunięcia lokalizacji i tras z funkcji “Zapis. lokalizacje”. Dostępne są dwa tryby usuwania pozycji: usuwanie pojedynczej pozycji oraz
usuwanie wszystkich zapisanych pozycji.

INFORMACJE:

Usuniętych pozycji nie można przywrócić. Przed usunięciem pozycji należy zawsze upewnić się, że nie jest ona już potrzebna.

USUWANIE POJEDYNCZEJ POZYCJI
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lokalizacje].

3. Dotknij [Usuń zapisane elementy].

Krok 1 Krok 2 Działanie
[Usuń zapis. lokalizacje] [Sortuj] Umożliwia sortowanie zapisanych lokalizacji.

[Delete All] Umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych lokalizacji.
[Multi Select] Umożliwia usunięcie wybranych zapisanych lokalizacji. Aby wybrać zapisane pozycje,

dotknij [Wybierz wszystkie].
[Lokalizacja domowa] Usuwa lokalizację domową.
[Zapis. lokalizacje] Umożliwia pojedyncze usunięcie wybranych lokalizacji.

[Usuń zapisany plan trasy] [Delete All] Umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych tras.
[Zapisany plan trasy] Umożliwia pojedyncze usunięcie wybranych tras.

[Usuń omijany obszar] [Delete All] Umożliwia usunięcie wszystkich omijanych obszarów.
[Unikaj obsz.] Umożliwia pojedyncze usunięcie wybranego omijanego obszaru.

[Resetuj znane trasy] (dla Europy) Umożliwia usunięcie znanej trasy.

USUWANIE ZAPISANEJ POZYCJI
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USUWANIE POJEDYNCZEJ POZYCJI NA
MAPIE
1. Ustaw kursor tak, aby znajdował się na za-

pisanej lokalizacji, która ma zostać usunięta,
a następnie dotknij [m ].

2. Dotknij [Usuń zapis. lokalizacje]. Pojawi się
komunikat potwierdzający.

3. Dotknij [Tak]. Zapisana lokalizacja zostanie
usunięta z Zapisanych lokalizacji.

4. Dotknij [m ], aby powrócić do poprzednie-
go ekranu.

Korzystając z pamięci USB, możesz eksportować
i importować dane lokalizacji domowej i innych
zapisanych adresów.

Informacje na temat umiejscowienia portu USB
można znaleźć w Podręczniku właściciela pojaz-
du.

INFORMACJE:

Pamięć USB może zostać użyta do przeniesienia
danych, ale nadal nie jest możliwe edytowanie
danych za pomocą komputera itp.

1. Wsuń pamięć USB, naciśnij przycisk <MENU>
i dotknij [Ustawienie].

2. Dotknij [Nawigacja] i [Edytuj/usuń zapis. lo-
kalizacje].

3. Dotknij [Prześlij książkę adresową].

4. Dotknij [Prześlij ks. adresową na USB] lub
[Prześlij ks. adresową z USB].

5. Dotknij [Wszystkie], [Lokalizacja domowa]
lub [Zapis. lokalizacje].

UWAGA:

Nie wyjmuj pamięci USB, dopóki system nie zakończy
procesu eksportowania lub importowania danych.

INFORMACJE:

Jeśli na urządzeniu USB znajdują się już informa-
cje o danym adresie, zostanie wyświetlony mo-
nit o potwierdzenie. Po nadpisaniu oryginalne
dane nie będą mogły zostać odzyskane.

JVH1254X

KOPIOWANIE INFORMACJI Z/DO KSIĄŻKI
ADRESOWEJ (dla Europy)
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Ekran menu informacji umożliwia ustawienie różnych danych pomocnych w użytkowaniu pojazdu. Dostępne pozycje obejmują informacje o pojeździe,
informacje drogowe, informacje o bieżącej lokalizacji oraz informacje o wersji oprogramowania systemu nawigacji.

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od modelu pojazdu i kraju.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Informacje].

Pozycja menu Działanie
[Eco Drive Report] Wyświetla raport jazdy ECO.

[Historia] Ekran historii raportów jazdy ekonomicznej można przewijać.
Dotknięcie [ < ]/[ > ], gdy wyświetlony jest ekran historii raportów jazdy
ekonomicznej powoduje wyświetlenie starszych lub nowszych zapisów.

[Resetuj] Umożliwia zresetowanie ekranu raportów jazdy ekonomicznej.
Średnia wartość z okresu pomiędzy resetowaniami jest zapisywana jako
historia raportów jazdy ekonomicznej.

[Informacje drogowe] [Informacje o ruchu drogowym
w pobliżu] Wyświetla informacje drogowe wykryte w okolicy.

[Info. on Route] Wyświetla informacje o ruchu drogowym na trasie.
[Informacje o mapie] Wyświetla numer identyfikacyjny modułu systemu nawigacji, wersję bieżącej

mapy i wersję oprogramowania.

INFORMACJE:

Europa:

[Informacje drogowe] są dostępne tylko w miejscach, w których nadawane są komunikaty RDS-TMC. Komunikaty RDS-TMC nie są dostępne w niektórych
regionach.

MENU INFORMACJI
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Poprzez zmianę różnych ustawień istnieje możliwość dostosowania systemu Infiniti InTouch do indywidualnych preferencji w celu ułatwienia korzystania
z jego funkcji.

Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od modelu pojazdu i kraju.

Ustawiana pozycja Działanie
[Bluetooth] Umożliwia ustawienie parametrów audio oraz telefonicznych

systemu Bluetooth®.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Podręczniku
właściciela pojazdu.

[Telefon/poczta e-mail] Umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień telefonu i poczty e-mail.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Podręczniku
właściciela pojazdu.

[Nawigacja] Umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień systemu nawigacji.
“Ustawienia nawigacji” (strona 8-10)

[Audio] Umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień systemu audio.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Podręczniku
właściciela pojazdu.

[Ekran] Umożliwia dostosowanie ekranu do żądanych ustawień.
“Ustawienia ekranu” (strona 8-9)

[Regulacja głośności] Ustaw poziom głośności dla każdej pozycji.
“Ustawienia poziomu głośności” (strona 8-8)

[Zegar] Umożliwia wybranie żądanych ustawień zegara.
“Ustawienia zegara” (strona 8-6)

[Rozpoznawanie głosu] [Min. głośność]/
[Min. głośność]

Umożliwia włączenie/wyłączenie minimalnej głośności.

[Ustaw. urządzenia audio] Wybierz urządzenie audio, które będzie działać z systemem
rozpoznawania mowy.

“Ustawienia systemu rozpoznawania mowy” (strona 9-14)

MENU USTAWIEŃ
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Ustawiana pozycja Działanie
[Kamera/czujnik dźwiękowy] Umożliwia dostosowanie kamery i czujnika parkowania (sonaru)

do żądanych ustawień.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Podręczniku
właściciela pojazdu.

[Inne] [Język] Umożliwia dostosowanie żądanych ustawień języka.
“Ustawienia języka (jeśli na wyposażeniu)” (strona 8-7)

[Typ klawiatury] Umożliwia ustawienie rodzaju klawiatury na [QWERTY] lub [ABC].
[Niski poziom paliwa] Umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia o niskim poziomie

paliwa.
[Informacje nt. oprogramowania] Umożliwia wyświetlenie informacji o oprogramowaniu.
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USTAWIENIA ZEGARA

Umożliwia zmianę ustawień zegara.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od modelu pojazdu i kraju.

Ustawiana pozycja Działanie
[Zegar] [Zegar na ekranie] Umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania zegara. Gdy ta

pozycja jest włączona, zegar jest wyświetlany.
[Czas letni] Umożliwia ustawienie funkcji czasu letniego na WŁ., WYŁ. lub

Auto. Po każdym dotknięciu ustawienie zostaje zmienione.
[Format zeg. (24 godz.)] Umożliwia przełączenie ustawienia zegara pomiędzy trybem

12-godzinnym a 24-godzinnym. Lampka kontrolna włącza się po
ustawieniu trybu wyświetlania na 24-godzinny.

[Strefa czasu] Umożliwia wybranie odpowiedniej strefy czasowej z listy. Jeśli
ustawione jest [Auto], system automatycznie wybiera strefę
czasową.

[Regulacja przesunięcia] Umożliwia dostosowanie wartości przesunięcia (godziny i minuty)
za pomocą przycisków [+] i [-].
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USTAWIENIA JĘZYKA (jeśli na
wyposażeniu)

Umożliwia zmianę języka systemu.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

2. Dotknij [Inne ustawienia].

Ustawiana pozycja Działanie
[Język] [Język systemu] Umożliwia zmianę języka wyświetlacza.

INFORMACJE:

• Nie zmieniaj położenia włącznika zapłonu w trak-
cie zmiany języka.

• Ustawienie języka ma także zastosowanie dla sys-
temu rozpoznawania mowy. System rozpoznawa-
nia mowy może być używany tylko wtedy, gdy dany
język jest wspierany przez system.

• Jednostka ustawiona na ekranie informacji o po-
jeździe jest wykorzystywana również w systemie
nawigacji. Szczegółowe informacje na temat ekra-
nu informacji o pojeździe znajdują się w Podręcz-
niku właściciela pojazdu.

• Jeśli wybrany język jest również dostępny dla ekra-
nu informacji o pojeździe, pojawi się komunikat z
zapytaniem, czy zmienić język także dla tego ele-
mentu.

• W zależności od wybranego języka, dostępne ko-
mendy głosowe systemu rozpoznawania mowy
mogą się różnić.

Informacje i ustawienia 8-7



USTAWIENIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia pozycji ustawień głośności i dostosowania dźwięków dla różnych funkcji, w tym systemu audio, telefonu,
komunikatów nawigacji głosowej i dźwięków systemowych.

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od modelu pojazdu i kraju.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

Ustawiana pozycja Działanie
[Regulacja głośności] [Głośn. dźwięku] Umożliwia regulację poziomu głośności systemu audio.

[Nawigacja głosowa] Umożliwia włączenie/wyłączenie nawigacji głosowej.
[Głośność prow.] Umożliwia regulację głośności nawigacji głosowej.
[Głośność dzwonka] Umożliwia regulację poziomu głośności dzwonka.
[Głośn. połączeń przych.]/
[Głośn. połączeń przych.]

Umożliwia regulację poziomu głośności połączenia
przychodzącego.

[Głośn. połączeń wych.]/
[Głośn. połączeń wych.]

Umożliwia regulację poziomu głośności połączenia wychodzącego.

[Głośność RDS] Umożliwia regulację poziomu głośności komunikatów RDS i DAB
(jeśli na wyposażeniu).

[Głośność Sonaru] Umożliwia wyregulowanie głośności dźwięku ostrzegawczego
poprzez dotknięcie [+]/[-].

[Dźwięk naciśnięcia przycisku] Umożliwia włączenie/wyłączenie dźwięków przycisków i alarmu
przy ich niewłaściwym użyciu.
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USTAWIENIA EKRANU

W tym menu można włączyć/wyłączyć wyświetlacz oraz dostosować jakość obrazu wyświetlacza.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

2. Dotknij [Ekran].

3. Dotknij pozycję, którą chcesz dostosować.

Dostępne funkcje
[Ustawienia wyświetlacza] [Jasność] Regulacja jasności.

[Kontrast] Regulacja kontrastu.
[Poziom czerni] Regulacja poziomu czerni.

[Wyświetlacz WYŁ.] Umożliwia wyłączenie ekranu.
Aby ponownie włączyć wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj przycisk

<CAMERAm m > (modele z monitorem kamer) lub <m > (modele bez monitora
kamer) przez co najmniej 2 sekundy.

[Dzień/noc] Regulacja jasności ekranu.
Możliwa jest również zmiana koloru mapy pomiędzy trybem dziennym a nocnym.

[Zmień kolor mapy]/
[Zmień kolor mapy]

Umożliwia przełączenie koloru mapy pomiędzy trybem dziennym a nocnym.

[Resetuj ustawienia] Umożliwia przywrócenie początkowych ustawień wyświetlacza.
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System nawigacji można dostosować do włas-
nych preferencji.

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od
modelu pojazdu i kraju.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić.

[Widok mapy i wyświetlacza]

Umożliwia zmianę ustawień widoku mapy i wy-
świetlacza.

“Ustawienia widoku mapy” (strona 3-9)

[Ustawienia mapy]

Umożliwia ustawienie widoku mapy, orientacji,
rozmiaru czcionki lub koloru mapy itp.

“Ustawienia widoku mapy” (strona 3-9)

[Ikony POI wyświetlane na mapie]

Ikony obiektów mogą być schowane lub
wyświetlane według typu.

“Wyświetlanie ikon obiektów”
(strona 3-12)

[Ustawienia prowadzenia]

Możesz ustawić system tak, aby odtwarzał
określone informacje podczas nawigacji, a także
włączać lub wyłączać nawigację i/lub nawigację
głosową.

“Ustawienia nawigacji głosowej”
(strona 5-14)

[Ustawienia kryteriów wysz. trasy]

Umożliwia wprowadzenie warunków wyszuki-
wania trasy.

“Ustawienia trasy” (strona 5-12)

[Ustaw. inf. drogowych]

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę ustawień
funkcji związanych z informacjami drogowymi.

“Ustawienia informacji drogowych”
(strona 6-4)

USTAWIENIA NAWIGACJI
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[Ustawienia bezpieczeństwa]

Ustawiana pozycja Działanie
[Inf. o ograniczeniu prędkości] Umożliwia wyświetlanie informacji o ograniczeniu prędkości.
[Kontrola prędkości] [Ostrz. o pom. prędk. na mapie] Umożliwia wyświetlanie ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości po

prawej stronie ekranu mapy.[Ostrzeżenie włączone]
[Ostrzegaj wyłącznie na trasie]

[Prowadzenie po zakrętach] (Europa) Umożliwia wyświetlanie informacji prowadzenia po zakrętach.

[Edytuj/usuń zapis. lokalizacje]

Umożliwia edycję zapisanych pozycji i unikanych obszarów.

“Edycja zapisanych informacji” (strona 7-5)

[Usuń historię] (dla Europy)/[Usuń historię] (dla Hongkongu)

Umożliwia wykasowanie poprzednich punktów docelowych z danych mapy.

Ustawiana pozycja Działanie
[Delete All] Usuwa wszystkie dotychczasowe punkty docelowe.
[Wybór wielokr.] [Wybierz wszystko]/[Anuluj wszyst.] Wybór opcji [Wybierz wszystko] pozwala zaznaczyć wszystkie poprzednie

miejsca docelowe do skasowania.
Aby anulować zaznaczenie wszystkich wybranych pozycji, dotknij [Anuluj
wszyst.].

[Usuń] Umożliwia wykasowanie wybranych punktów docelowych.
Wybór z listy Umożliwia wybór punktów docelowych do wykasowania.

[Poprzedni punkt początkowy]/
[Poprzedni punkt początkowy]

Umożliwia wykasowanie poprzedniego punktu początkowego.

Poprzednie punkty docelowe Umożliwia wykasowanie punktu docelowego.
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[Inne ustawienia]

Ustawiana pozycja Działanie
[Powiększ za pomocą pokrętła] Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji swobodnego powiększania. Gdy funkcja

swobodnego powiększania jest włączona, poziom skali może być regulowany dokładniej
niż podczas normalnej regulacji skali.

[Informacje przy przewijaniu mapy] Możliwe jest wprowadzenie ustawienia systemu, w którym po przewinięciu ekranu mapy
wyświetlane będą informacje o miejscu wskazywanym przez kursor.

“Wyświetlanie informacji przy przewijaniu mapy” (strona 3-12)

[Personalizuj miejsca w
pobliżu]/
[Personalizuj miejsca w
pobliżu]

Lista miejsc w pobliżu Umożliwia dostosowanie kategorii miejsc w pobliżu tak, aby wyświetlać często używane
kategorie.

[Przywróć ustawienia
początkowe]

Pozwala przywrócić ustawienia wszystkich pięciu pozycji na liście miejsc w pobliżu.

[Ustawienia śledzenia] [Pokaż ślady na mapie] Umożliwia wyświetlenie śledzonej trasy na mapie.
[Ustawienia interwału rej.
ścieżek]

Umożliwia ustawienie interwału rejestrowania ścieżek.

[Usuń śledzenie do bieżącej
lokalizacji]

Usuwa zapisaną śledzoną trasę.

[Wyreguluj bieżącą lokalizację] Jeśli ikona wskazująca bieżącą lokalizację pojazdu nie znajduje się we właściwym miejscu,
możesz skorygować jej położenie na ekranie mapy.

[Wybierz nawigację sat.] Umożliwia wybranie systemu nawigacji satelitarnej (GPS lub GLONASS). (Rosja)

[Resetuj ustawienia]

Umożliwia przywrócenie domyślnych wartości
różnych ustawień (wyświetlacza, poziomu głoś-
ności itp.).
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W zależności od kraju, system rozpoznawania
mowy może nie być używany do obsługi funkcji
nawigacji.

OBSŁUGA SYSTEMU ROZPOZNAWANIA
MOWY

Aktywacja
System rozpoznawania mowy zostaje aktywo-
wany kilka sekund po ustawieniu włącznika za-
płonu w pozycji ON. Po zakończeniu aktywacji
można rozpocząć korzystanie z systemu
poprzez naciśnięcie <m > na kierownicy i wy-
powiadanie poleceń głosowych.

PRZED ROZPOCZĘCIEM
Aby osiągnąć najwyższą dokładność rozpozna-
wania poleceń głosowych, należy przestrzegać
następujących wytycznych:

• Polecenia głosowe systemu nawigacji mogą być
używane wyłącznie w obszarze, dla którego dane
mapy znajdują się w systemie nawigacji.

• We wnętrzu samochodu powinno być możliwie naj-
bardziej cicho. Należy zamknąć okna, w celu wy-
eliminowania hałasów z otoczenia (hałasu ruchu
drogowego, odgłosów wibracji, itp.), które mogły-
by uniemożliwiać systemowi poprawne rozpozna-
wanie poleceń głosowych.

• Przed wypowiedzeniem polecenia należy odcze-
kać na sygnał dźwiękowy.

• Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw po-
między słowami.

• System rozpoznawania mowy może być obsługi-
wany wyłącznie przy użyciu języków obsługiwa-
nych przez system.

• Dostępne polecenia głosowe mogą się różnić w za-
leżności od ustawień języka.

• Polecenia głosowe systemu nawigacji mogą być
używane wyłącznie w obszarze, dla którego dane
mapy znajdują się w systemie nawigacji.

• Aby używać poleceń głosowych systemu nawiga-
cji, w ustawieniach należy wybrać oficjalny język
kraju, w którym znajduje się punkt docelowy. Pole-
cenia dotyczące punktów docelowych są w więk-
szości dostępne tylko w językach, które są po-
wszechnie używane w danym kraju.

“Ustawienia języka (jeśli na
wyposażeniu)” (strona 8-7)

“Lista poleceń” (strona 9-5)

• Ustawianie punktu docelowego na podstawie
adresu nie jest dostępne, jeśli ustawiono język
rosyjski.

WYDAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-

rownicy.

2. Na ekranie pojawi się lista poleceń, zaś sys-
tem wyemituje komunikat głosowy.

Po wyświetleniu tego ekranu mogą zostać
rozpoznane niemal wszystkie polecenia. Do-
stępne polecenia dla poszczególnych kate-
gorii można wyświetlić w prawej części ekra-
nu. Za pomocą sterownika INFINITI podświetl
kategorię po lewej stronie ekranu, a następ-
nie wyświetl listę dostępnych dla danej kate-
gorii poleceń.

INFORMACJE:

Wybór kategorii poprzez dotknięcie pozycji
na ekranie lub naciśnięcie <m /OK> wykona
polecenie. Po wykonaniu polecenia katego-

JNI0269X
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rii, wyłącznie polecenia związane z wybraną
kategorią mogą zostać rozpoznane.

“Lista poleceń” (strona 9-5)

3. Gdy usłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmie-
ni się z m na m , wypowiedz polecenie. Moż-
na także wybrać polecenie bezpośrednio do-
tykając ekranu.

INFORMACJE:

Podczas obsługi sterownika INFINITI działa-
nie systemu rozpoznawania mowy zostanie
wstrzymane. Aby wznowić działanie, naciśnij
przycisk <m > na kierownicy.

4. Odpowiadaj na komunikaty głosowe opcji
menu po sygnałach dźwiękowych, aż do mo-
mentu wykonania wybranej operacji.

INFORMACJE:

Aby anulować polecenie głosowe, naciśnij i
przytrzymaj <m >.

W każdej chwili można przerwać komunikat gło-
sowy poprzez naciśnięcie <m >.

Wskazówki dotyczące obsługi

• Polecenia należy wypowiadać po usłyszeniu syg-
nału dźwiękowego.

• Jeśli polecenie nie zostanie zaakceptowane, sys-
tem poprosi o ponowne wypowiedzenie polecenia.
Powtórz polecenie czystym głosem.

• Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij
jeden raz przycisk <m >.

• Aby anulować polecenie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk <m > lub <m >.

• Aby ustawić głośność komunikatów zwrotnych sys-
temu, naciśnij przycisk <+>/<-> na kierownicy lub
użyj pokrętła <VOL/m > systemu audio w trakcie
odtwarzania przez system komunikatu.

Przerwanie instrukcji głosowych:

Naciśnięcie przycisku <m > na kierownicy
umożliwia przerwanie komunikatu głosowego i
wypowiedzenie polecenia bez oczekiwania na
zakończenie komunikatu. Polecenia należy wy-
powiadać dopiero po usłyszeniu sygnału dźwię-
kowego.

Jak wyświetlić ekran poleceń
głosowych
1. Naciśnij przycisk <m >, aby wyświetlić pierw-

szy ekran listy poleceń głosowych.

2. Wypowiedz polecenie lub wybierz pozycję z
listy poleceń głosowych. Zostanie wyświetlo-
ny drugi ekran.

3. Wypowiedz polecenie. Zostanie wyświetlony
ekran listy.

4. Wypowiedz żądaną liczbę z listy, aby wyko-
nać działanie.

INFORMACJE:

Polecenia głosowe można wypowiadać pojedyn-
czo po wysłuchaniu kolejnych komunikatów lub
kolejno za jednym razem.

j1 Lewa strona ekranu:

Do wybierania i wykonywanie poleceń z
listy można używać poleceń głosowych,
ekranu dotykowego lub sterownika
INFINITI.

j2 Prawa strona ekranu:

Wyświetlone na liście pozycje można
wypowiedzieć jako polecenia głosowe.
Można wypowiedzieć kolejno polecenie po
lewej stronie ekranu, a następnie po
prawej stronie ekranu.

JNI0270X
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j3 Poprzednie polecenie:

Wyświetla poprzednio wypowiedziane lub
wybrane polecenie.

j4 Lista poleceń:

Do wybierania i wykonywanie poleceń z
listy można używać poleceń głosowych,
ekranu dotykowego lub sterownika
INFINITI. W miejscu pól < > wyświetlonego
polecenia można wypowiedzieć żądane
liczby lub słowa.

j5 [Poprzednie]/[Następne]:

Wypowiedz jedno z tych poleceń lub
dotknij odpowiedniego przycisku, aby
przejść do poprzedniego/następnego
ekranu. Operacji tej nie można wykonać za
pomocą sterownika INFINITI.

j6 Numery poleceń:

Aby wybrać polecenie, wypowiedz liczbę (1
do 6) zgodnie z listą. Do wybierania i
wykonywanie poleceń z listy można używać
także ekranu dotykowego lub sterownika
INFINITI.

Jak wypowiadać liczby
System rozpoznawania mowy wymaga określo-
nego sposobu wypowiadania liczb przy wyda-
waniu komend głosowych.

Zasada ogólna:

Można używać tylko pojedynczych cyfr: od 0 (ze-
ro) do 9. (Np. jeśli chcesz powiedzieć 500, na-
leży powiedzieć “five zero zero” (pięć zero zero),
ponieważ “five hundred” (pięćset) nie zostanie
zaakceptowane).

Przykłady:

1-800-662-6200

“One eight zero zero six six two six two zero
zero”

Przykłady poleceń głosowych
Dla przykładu poniżej opisano niektóre podsta-
wowe operacje, które można wykonać przy uży-
ciu poleceń głosowych.

Przykład - Ustawienie punktu docelowego z
użyciem miejsca w pobliżu (Europa):

1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-
rownicy.

2. Poczekaj na zmianę wskaźnika na m i po-
wiedz “Navigation”.

5GE0019XZDrugi ekran
5GE0020XZ

Ekran listy

5GH0127XZ
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3. Powiedz “Nearby”.

Po wyznaczeniu trasy wybierz “Near Current
Location”, “Along Route” lub “Near Destina-
tion”.

4. Wypowiedz numer kategorii (pomiędzy 1 a 6)
wybrany spośród wyświetlonych możliwości.

5. Wypowiedz nazwę listy interesujących miejsc
w kategorii.

6. Powiedz “Calculate Route”, aby rozpocząć
wyznaczanie trasy do punktu docelowego.

INFORMACJE:

• Ta opcja nie jest dostępna, jeśli ustawionym języ-
kiem jest rosyjski.

• W przypadku niektórych krajów i specyfikacji do
poleceń głosowych systemu nawigacji można sto-
sować tylko języki oficjalnie używane w kraju, w
którym znajduje się punkt docelowy.

Lista poleceń
Aby użyć funkcji rozpoznawania mowy, można
wypowiedzieć polecenia w kolejności: 1. polece-
nie, 2. polecenie i 3. polecenie. Można również
obsługiwać system wypowiadając bezpośred-
nio 2. lub 3. polecenie.

W miejscu pól < > polecenia można wypowiedzieć
różne liczby, słowa lub nazwy.
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Ogólne polecenia głosowe

Polecenie Działanie
Show More Commands Wyświetla inne polecenia tej samej kategorii.
Go back Przechodzi do poprzedniego ekranu w celu korekty ostatniego rozpoznanego polecenia.
Exit Anuluje rozpoznawanie mowy.
Next Przechodzi do następnej strony.
Previous Przechodzi do poprzedniej strony.

Ogólne polecenia głosowe telefonu

Odpowiednie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.

Polecenia głosowe telefonu

Odpowiednie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.

Podstawowe polecenia głosowe systemu nawigacji (dla Europy)

Poniższe polecenia mogą zostać użyte podczas sesji rozpoznawania mowy dla funkcji nawigacji.

Polecenie Działanie
Calculate Route Wyznacz trasę.
Adjust Location Dokładniej określ pozycję punktu docelowego.

9-6 Rozpoznawanie mowy



Rozpoznawanie mowy 9-7



1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie

Nawigacja Address Wyszukiwanie ulicy, postępuj zgodnie z komunikatami dotyczącymi wprowadzania informacji o ulicy.

Nearby <POI Category>
(gdy punkt docelowy nie jest
ustawiony)

<1 - 6> Powiedz “Nearby”, a następnie nazwę kategorii punktów POI, jak np. Gas station, Restaurant lub Parking.
Możesz wypowiedzieć dowolną nazwę kategorii, która pojawia się przy korzystaniu z ręcznego sterowania.
System zawsze wyszuka miejsca znajdujące się w pobliżu, niezależnie od bieżącej lokalizacji.

Nearby <POI Category>
(gdy punkt docelowy jest
ustawiony)

Near Current Location Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Near Current Location”.

Along Route Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Along Route”.

Near Destination Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Near Destination”.

Nearby
(gdy punkt docelowy nie jest
ustawiony)

<1 - 6> Aby wybrać kategorię punktów POI, wypowiedz numer polecenia.

Nearby
(gdy punkt docelowy jest
ustawiony)

Near Current Location Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Near Current Location”.

Along Route Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Along Route”.

Near Destination Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Near Destination”.

Go Home Ustawia trasę do lokalizacji domowej.

Previous Destinations <1 - 6> Ustawia trasę do jednego z wcześniej wprowadzonych punktów docelowych.

Address Book <Address Book name>
<1 - 6>

Ustawia trasę do lokalizacji zapisanej w książce adresowej.

Cancel Route Usuwa punkt docelowy lub punkty trasy.

Recalculate Route FAST Ustawia kryterium wyszukiwania najszybszej trasy do punktu docelowego.

ECO Ustawia kryterium wyszukiwania trasy do punktu docelowego zapewniającej największą oszczędność
energii.

SHORT Ustawia kryterium wyszukiwania najkrótszej trasy do punktu docelowego.

Minimise motorways Ustawia kryterium wyszukiwania trasy z minimalnym wykorzystaniem autostrad

Traffic Detour Pozwala ustawić kryteria wyszukiwania trasy z objazdem zatorów i wypadków drogowych.

Zoom In <1 - 13> Zwiększa przybliżenie mapy.

Zoom Out <1 - 13> Zmniejsza przybliżenie mapy.

Zoom Streets Zmienia na mapę ulicy.

9-8 Rozpoznawanie mowy

Polecenia głosowe systemu nawigacji (dla Europy)



1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Północ u góry Blokuje mapę w taki sposób, aby północ znajdowała się zawsze u góry.

Kier. jazdy u góry Blokuje mapę w taki sposób, aby wskaźnik pojazdu był zawsze skierowany ku górze.

2D Map Zmienia bieżącą mapę na widok 2D.

3D Map Zmienia bieżącą mapę na widok 3D.

Show POI Icons Wyświetla na mapie ikony punktów POI.

Remove POI Icons Usuwa z mapy ikony punktów POI.

Repeat Instruction Powtarza bieżący komunikat nawigacji głosowej.

Voice Guidance OFF/Voice Guidance ON Włącza/wyłącza komunikaty nawigacji głosowej.

INFORMACJE:

• Niektóre polecenia systemu nawigacji nie są dostępne, w zależności od ustawień języka.
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• Polecenie “Address” może być użyte tylko w następujących językach:

Kraj miejsca docelowego Ustawienie języka
Wielka Brytania Brytyjski angielski
Francja French
Niemcy German
Włochy Italian
Hiszpania Spanish
Portugalia Portuguese
Holandia Dutch
Szwajcaria Francuski, włoski, niemiecki
Belgia Niemiecki, holenderski, francuski
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Polecenia głosowe systemu nawigacji (dla Hongkongu)

1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Nawigacja Nearby <POI Category> <1 - 6> Powiedz “Nearby”, a następnie nazwę kategorii punktów POI, jak np. Gas station,

Restaurant lub Parking. Możesz wypowiedzieć dowolną nazwę kategorii, która
pojawia się przy korzystaniu z ręcznego sterowania. System zawsze wyszuka
miejsca znajdujące się w pobliżu, niezależnie od bieżącej lokalizacji.

Nearby
(gdy punkt docelowy
jest ustawiony)

Near Current Location Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji
“Near Current Location”.

Along Route Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji
“Along Route”.

Near Destination Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji
“Near Destination”.

Nearby
(gdy punkt docelowy nie
jest ustawiony)

<1 - 6> Aby wybrać kategorię punktów POI, wypowiedz numer polecenia.

Go Home Ustawia trasę do lokalizacji domowej.
Previous Destinations <1 - 6> Ustawia trasę do jednego z wcześniej wprowadzonych punktów docelowych.
Address Book <Address Book name>

<1 - 6>
Ustawia trasę do lokalizacji zapisanej w książce adresowej.

Cancel Route Usuwa punkt docelowy i punkty trasy.
Recalculate Route Freeway Preferred Ustawia kryterium wyszukiwania najkrótszego czasu do punktu docelowego.

Shortest Distance Ustawia kryterium wyszukiwania najkrótszej trasy do punktu docelowego.
Minimize Toll Roads Ustawia kryterium wyszukiwania trasy wykorzystującej w najmniejszym stopniu

drogi płatne.
Zoom In Zwiększa powiększenie mapy o określoną wielkość.
Zoom Out Zmniejsza powiększenie mapy o określoną wielkość.
Zoom Streets Zmienia na mapę ulicy.
Północ u góry Blokuje mapę w taki sposób, aby północ znajdowała się zawsze u góry.
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1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Kier. jazdy u góry Blokuje mapę w taki sposób, aby wskaźnik pojazdu był zawsze skierowany ku

górze.
2D Map Zmienia bieżącą mapę na widok 2D.
3D Map Zmienia bieżącą mapę na widok 3D.
Show POI Icons Wyświetla na mapie ikony punktów POI.
Remove POI Icons Usuwa z mapy ikony punktów POI.
Repeat Instruction Powtarza bieżący komunikat nawigacji głosowej.
Voice Guidance OFF/Voice Guidance ON Włącza/wyłącza komunikaty nawigacji głosowej.

Polecenia audio (dla Europy)

Odpowiednie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.

Uwagi dotyczące obsługi systemu audio za
pomocą systemu rozpoznawania mowy:

• Urządzenie audio podłączone poprzez Bluetooth®
nie może być obsługiwane za pomocą systemu roz-
poznawania mowy. Zmiana źródła jest dostępna
tylko dla urządzenia audio Bluetooth®.

• Informacje o tytule utworu i nazwie wykonawcy
zostaną nadpisane, gdy podłączone zostanie inne
urządzenie iPod/iPhone po wcześniejszym zain-
stalowaniu danych z poprzednio podłączonego
urządzenia.

• Jeśli jednocześnie zostaną podłączone dwa urzą-
dzenia USB, funkcja rozpoznawania mowy będzie
dostępna tylko dla jednego zarejestrowanego i wy-
branego urządzenia. Po wybraniu “TAK” na ekra-

nie, który pojawi się po podłączeniu nowego urzą-
dzenia audio USB zostanie ono zarejestrowane w
systemie rozpoznawania mowy i automatycznie
wybrane. W systemie może być zarejestrowany je-
den odtwarzacz iPod i jedno urządzenie USB. Jeśli
zostało zarejestrowane nowe urządzenie, starsze
dane zostają nadpisane. Zarejestrowanie urządze-
nia audio może chwilę potrwać. Jeśli chcesz włą-
czyć obsługę komunikatów głosowych dla muzyki
zapisanej na poprzednio zarejestrowanym urzą-
dzeniu audio, wybierz wcześniej urządzenie, któ-
rego chcesz używać.

“Ustawienia systemu rozpoznawania
mowy” (strona 9-14)

Nawet jeśli urządzenie zostało wcześniej za-
rejestrowane, jego podłączenie nie będzie
skutkować automatycznym wybraniem.

• System rozpoznawania mowy może nie działać,
gdy informacja o utworze jest zbyt długa (nazwa
wykonawcy, tytuł albumu, tytuł utworu, lista od-
twarzania itp.).
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Polecenia informacji (dla Europy)

1. polecenie 2. polecenie Działanie
Information Where am I? Wyświetla informacje o bieżącej lokalizacji pojazdu.

Traffic Information Włącz/wyłącz system komunikatów drogowych.
Route Information Wyświetla informacje o trasie.

Polecenia informacji (dla Europy)

1. polecenie 2. polecenie Działanie
Information Route Information Wyświetla informacje o trasie.
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USTAWIENIA SYSTEMU
ROZPOZNAWANIA MOWY
Umożliwia zmianę ustawień funkcji systemu roz-
poznawania mowy.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-
nia].

2. Dotknij [Rozpoznawanie głosu].

3. Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić.

Dostępne ustawienia

• [Minimalizuj komunikaty zwrotne] (dla Europy)/
[Minimalizuj komunikaty zwrotne] (dla Hongkon-
gu):

Umożliwia włączenie [WŁ.] (krótki komunikat
zwrotny) lub wyłączenie [WYŁ.] (długi komu-
nikat zwrotny) tej funkcji.

• [Ustaw. urządzenia audio]:

Umożliwia wybranie urządzenia audio
obsługiwanego przez system rozpoznawa-
nia mowy z listy urządzeń zarejestrowanych
w systemie audio pojazdu. Urządzenie, przy
którym świeci się lampka kontrolna może
być obsługiwane za pomocą systemu rozpo-
znawania mowy.
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WYŚWIETLENIE AKTUALNEJ
LOKALIZACJI POJAZDU
Niniejszy system nawigacji łączy dane uzyskane
z pojazdu (za pomocą czujnika żyroskopowego)
z danymi otrzymanymi z satelitów GPS (Global
Positioning System - Globalny System Lokaliza-
cji) w celu wyznaczenia aktualnego położenia
pojazdu. Pozycja ta jest następnie wyświetlana
na przestrzeni całej trasy aż do punktu docelo-
wego.

CZYM JEST GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM)?
GPS jest systemem wykrywania położenia wy-
korzystującym satelity rozmieszczone przez
Rząd Stanów Zjednoczonych. System nawigacji
odbiera sygnały radiowe przesyłane z trzech lub
więcej satelitów krążących na orbitach w prze-
strzeni kosmicznej na wysokości 21.000 km
(13.049 mil) nad powierzchnią Ziemi, i wykrywa
położenie pojazdu, wykorzystując zasadę trian-
gulacji.

Regulacja ustalenia położenia
pojazdu
Gdy system na podstawie prędkości pojazdu i
danych z czujnika żyroskopowego uzna, że infor-
macja o położeniu pojazdu jest niedokładna,
wówczas dostroi on automatycznie położenie
ikony pojazdu, wykorzystując sygnały GPS.

Odbiór sygnałów z satelitów GPS
W zależności od warunków otoczenia, poziom
sygnału GPS może być niski. Pojazdy znajdujące
się w niżej opisanych obszarach/warunkach mo-
gą nie odbierać sygnałów GPS.

• Wewnątrz tuneli lub podziemnych
parkingów.

• W obszarach o gęstej, wysokiej zabudowie.

• Pod wielopoziomowymi autostradami.

• W obszarach, w których występuje wiele
wysokich drzew.

NAI0422

NAI0423

NAI0424

NAI0425
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• W wąwozie.

INFORMACJE:

Antena GPS znajduje się na tablicy rozdzielczej
wewnątrz pojazdu. Na tablicy nie wolno umie-
szczać żadnych przedmiotów, szczególnie tele-
fonów komórkowych i aparatów nadawczo-od-
biorczych. Ze względu na fakt, że moc sygnału
GPS stanowi zaledwie jedną miliardową mocy
fal telewizyjnych, telefony komórkowe i aparaty
nadawczo-odbiorcze wpływają na pogorszenie
odbioru sygnału lub całkowicie go zakłócają.

CZYM JEST GLONASS (Global
Navigation Satellite System)? (Rosja)
GLONASS jest systemem wykrywania położenia
wykorzystującym satelity rozmieszczone przez
Rząd Rosji. GLONASS, podobnie jak GPS (system
nawigacji satelitarnej rządu USA), zapewnia in-

formacje dla trójwymiarowego określenia poło-
żenia (wysokość oraz szerokość i długość geo-
graficzna).

NIEPRAWIDŁOWE WYŚWIETLANIE
POŁOŻENIA POJAZDU
Na poprawność wyświetlania położenia pojazdu
mogą negatywnie wpływać opisane poniżej oko-
liczności. Położenie pojazdu zostanie precyzyj-
nie wyświetlone, gdy warunki jazdy wrócą do
normy.

• Gdy w pobliżu znajduje się podobna droga.

• Gdy pojazd porusza się w miejscu, w
którym istnieje sieć dróg o układzie siatki.

• Gdy pojazd przejeżdża przez
skrzyżowanie/węzeł drogowy w kształcie
litery Y.

NAI0713

NAI0426

NAI0427

NAI0428
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• Gdy pojazd porusza się po długim łuku.

• Gdy pojazd porusza się po drodze z dużą
liczbą zakrętów w kształcie litery S.

• Gdy pojazd znajduje się na spiralnym
zjeździe z wiaduktu.

• Gdy pojazd znajduje się na pokrytej
śniegiem lub nieutwardzonej nawierzchni.

• Podczas jazdy zygzakiem lub przy serii
zakrętów w lewo lub prawo.

• Gdy pojazd jest obracany przy wyłączonym
zapłonie na obrotnicy samochodowej na
parkingu.

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433

NAI0434
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• Podczas jazdy drogą, która nie jest
wyświetlana na ekranie mapy, lub przy
objeździe drogi, która jest zamknięta z
powodu nieplanowanych robót drogowych
lub innych przyczyn.

• Sytuacje, w których ustalanie pozycji w
systemie GPS jest mało precyzyjne.

INFORMACJE:

• W przypadku uruchomienia pojazdu bezpośrednio
po zaświeceniu się lampki kontrolnej sygnalizują-
cej gotowość do jazdy ikona pojazdu może nie od-
powiadać właściwemu położeniu pojazdu.

• Ikona pojazdu może również podawać mylne poło-
żenie w przypadku stosowania opon o różnych roz-
miarach lub założenia łańcuchów na opony.

• System jest wyposażony w funkcję, która automa-
tycznie koryguje nieprawidłowe położenie ikony
pojazdu.

• Korekta położenia pojazdu przez system GPS lub
GLONASS może nie działać w przypadku postoju
pojazdu.

• Jeśli po pewnym czasie jazdy ikona pojazdu nie
zajmuje właściwego położenia, wówczas należy
skorygować je ręcznie.

OBSZARY OBJĘTE SZCZEGÓŁOWĄ
MAPĄ (DETAILED MAP COVERAGE
AREAS - MCA) DLA SYSTEMU
NAWIGACJI
Niniejszy system służy pomocą w dotarciu do
punktu docelowego, ale wykonuje też inne funk-
cje wyszczególnione w niniejszej instrukcji. Nie-
mniej jednak z systemu należy korzystać bez-
piecznie i w sposób prawidłowy. Informacja do-
tycząca warunków jazdy, znaków drogowych i
dostępności usług nie zawsze jest aktualna.

System nie zastąpi kierowcy w bezpiecznym,
właściwym i zgodnym z przepisami kierowaniu
pojazdem.

Dane mapy obejmują wybrane obszary miejskie.

Dane mapy obejmują dwa rodzaje obszarów:
“Obszary obsługi szczegółowej”, dostarczające
wszystkich szczegółowych informacji drogo-
wych, i inne obszary obejmujące “Tylko główne
drogi”.

INFORMACJE:

Szczegółowe dane mapy są dostępne dla nie-
wielu obszarów i ogólnie ograniczają się do wy-
branych większych obszarów miejskich.

NAI0435

NAI0436
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• System nie zapewnia nawigacji po drogach ozna-
czonych ciemnozielonym kolorem.

• Jeśli punkt docelowy został ustawiony na drodze
oznaczonej ciemnozielonym kolorem, w pewnym
momencie powiększona mapa zostanie przełączo-
na do normalnego ekranu mapy i zaproponowana
zostanie trasa w pobliżu punktu docelowego. Od-
ległość i kierunek do punktu końcowego sugero-
wanej trasy zostaną wyświetlone w dolnym pra-
wym narożniku ekranu. Również w tym przypadku
rozlegnie się komunikat nawigacji głosowej: “The
route to the destination includes roads through
incomplete map areas. Voice guidance will not be
provided in these areas” (Trasa obejmuje drogi z
niekompletnymi danymi mapy. Nawigacja głosowa
będzie tam niedostępna).

Przy zbliżaniu się do punktu końcowego su-
gerowanej trasy rozlegnie się komunikat na-
wigacji głosowej “Entering the road with in-
complete map data. Use the direction arrow
and distance information to proceed to your
destination” (Wjeżdzasz na drogę z niekom-
pletnymi danymi mapy. Podążaj do celu kie-
rując się strzałką kierunku i informacją o od-
ległości).

Aby dojechać do punktu docelowego, odnieś
się do ekranu mapy. Należy zawsze podążać
wyznaczonymi drogami, przestrzegać prze-
pisów oraz prowadzić pojazd w sposób bez-
pieczny.

• Sugerowana trasa może nie być najkrótsza lub mo-
że nie uwzględniać innych okoliczności, np. zato-
rów drogowych.

• Z uwagi na nieuniknione różnice w warunkach dro-
gowych pomiędzy chwilą, w której korzystasz z
systemu i chwilą, w której zapisano informacje na
nośniku danych, mogą występować rozbieżności
w kwestii dróg i przepisów. W takich przypadkach
aktualne przepisy i warunki drogowe mają pierw-
szeństwo przed informacjami danych mapy.

• Podczas wyliczania trasy mapa nie przewija się,
mimo że ikona pojazdu porusza się zgodnie z rze-
czywistym ruchem pojazdu.

• Podczas wyliczania trasy, takie przyciski jak<MAP/
VOICE> i <MENU> są nieaktywne.

• W niektórych przypadkach trasa może nie zostać
wyświetlona natychmiast po jej wyliczeniu.

• Punkty pośrednie, które pojazd już minął, nie są
uwzględniane podczas ponownego wyznaczania
trasy.

• Przewinięcie mapy podczas rysowania sugerowa-
nej trasy może wydłużyć czas rysowania.

• Jeśli wyznaczono punkty pośrednie, system jedno-
cześnie przelicza trasy pomiędzy poszczególnymi
punktami pośrednimi, w związku z czym możliwe
są poniższe sytuacje.

– Jeśli nie można wyliczyć jednego z odcin-
ków pomiędzy punktami pośrednimi, nie
zostanie wyświetlona żadna trasa.

– W pobliżu niektórych punktów pośred-
nich trasa może wymagać zawrócenia.

• Wyliczanie trasy może nie powieść się w następu-
jących przypadkach.

– Jeśli w promieniu 2,5 km (1,5 mili) od po-
jazdu nie ma żadnej drogi głównej, na
ekranie pojawi się komunikat informują-
cy o tym fakcie. Należy wówczas ponow-
nie spróbować wyliczyć trasę, będąc bli-
żej drogi głównej.

– Jeśli w promieniu 2,5 km (1,5 mili) od
punktu docelowego lub pośredniego nie
ma żadnej drogi głównej, na ekranie po-
jawi się komunikat informujący o tym fak-
cie. Ustaw punkt znajdujący się bliżej
głównej drogi.

– Jeśli pojazd znajduje się zbyt blisko
punktu docelowego lub jeśli do punktu
docelowego nie prowadzi żadna droga,
na ekranie pojawi się komunikat informu-
jący o tym fakcie.

– Jeśli dotarcie do punktu docelowego lub
punktów pośrednich jest niemożliwe ze
względu na obowiązujące przepisy dro-
gowe.

– Jeśli jedyna trasa prowadząca do punktu
docelowego lub do punktów pośrednich
jest bardzo skomplikowana.

WYLICZANIE TRASY
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• Podczas wyświetlania trasy mogą mieć miejsce na-
stępujące sytuacje.

– Jeśli wyliczasz trasę będąc na drodze
głównej, punkt startowy trasy może nie
pokrywać się z aktualną pozycją pojazdu.

– Punkt końcowy trasy może nie pokrywać
się dokładnie z punktem docelowym.

– Jeśli wyliczasz trasę będąc na drodze
głównej, system może wyświetlić trasę
rozpoczynającą się od innej drogi głów-
nej. Może to być spowodowane niedo-
kładnym wskazaniem aktualnej pozycji
pojazdu. W takim wypadku należy zapar-
kować samochód w bezpiecznym miejs-
cu i zresetować położenie ikony pojazdu,
lub kontynuować jazdę, sprawdzając czy
położenie ikony pojazdu zostaje automa-
tycznie skorygowane przed przelicze-
niem trasy.

– W niektórych przypadkach, jeśli usta-
wiasz punkt docelowy lub punkty pośred-
nie na podstawie informacji zapisanych
w systemie lub informacji o obiekcie, sys-
tem może wyświetlić okrężną drogę. W
razie korygowania trasy należy zwracać
uwagę na kierunekruchu, w szczególnoś-
ci gdy pasy ruchu w przeciwnych kierun-
kach wyświetlane są oddzielnie, tak jak
w przypadku rozjazdów lub stacji benzy-
nowych.

– System nie rozróżnia między ogranicze-
niem ruchu a całkowitą blokadą drogi.
Może wskazać okrężną trasę, nawet jeśli
droga jest przejezdna.

– System może zasugerować trasę uwz-
ględniającą autostrady nawet jeśli uwz-
ględnianie autostrad jest wyłączone.

– System może zasugerować trasę uwz-
ględniającą korzystanie z promów, na-
wet jeśli włączono opcję omijania prze-
praw promowych.

ZAPOWIEDŹ SKRZYŻOWANIA NA
ZWYKŁEJ DRODZE

1. “Za 400 metrów skręć w prawo (lewo).”

2. “Teraz skręć w prawo (lewo).”

INI0135
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ZAPOWIEDŹ KILKU KOLEJNYCH
SKRZYŻOWAŃ NA ZWYKŁEJ DRODZE

Jeśli przed pojazdem znajdują się kolejne trzy
lub więcej skrzyżowań, usłyszysz następujący
komunikat nawigacji głosowej:

1. “Za 400 metrów skręć w prawo (lewo), a na-
stępnie za 400 metrów skręć w lewo (prawo).”

2. “Teraz skręć w lewo (praw), a następnie za
400 metrów skręć w prawo (lewo).”

ZAPOWIEDŹ WJAZDU NA AUTOSTRADĘ
(jeśli na wyposażeniu)

1. “Za 400 metrów wjedź na autostradę.”

2. “Teraz skręć w prawo (lewo).”

INI0136 INI0137
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ZAPOWIEDŹ WĘZŁA AUTOSTRAD (jeśli
na wyposażeniu)
1. “Za dwa kilometry trzymaj się prawej (lewej)

na (numer drogi), a następnie za 400 metrów
trzymaj się prawej (lewej).”

2. “Za 400 metrów trzymaj się prawej (lewej)
strony drogi i zjedź na (numer drogi).”

3. “Teraz trzymaj się prawej (lewej).”

ZAPOWIEDŹ ZJAZDU Z AUTOSTRADY
(jeśli na wyposażeniu)

1. “Za dwa kilometry zjedź zjazdem po prawej.”

2. “Za dwa kilometry zjedź drugim zjazdem po
prawej.”

INI0138

INI0139
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z KARTĄ SD
Z DANYMI MAPY
W szczelinie znajduje się karta SD z danymi ma-
py. Podczas manipulowania kartą SD z danymi
mapy zachowaj ostrożność i przestrzegaj nastę-
pujących instrukcji:

• Karta SD jest włożona w szczelinę. Jest to karta
SDHC przeznaczona wyłącznie do tego urządzenia.
Karta zawiera dane mapy. Karta SDHC jest wyma-
gana do obsługi urządzenia. Karty nie wolno wy-
jmować z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagana jest
aktualizacja danych mapy.

• Danych mapy nie wolno analizować, modyfikować,
usuwać ani formatować. Niezastosowanie się do
tego zalecenia może spowodować wadliwe działa-
nie urządzenia.

• Karta SDHC jest przeznaczona wyłącznie do stoso-
wania w tym urządzeniu i nie działa prawidłowo po
włożeniu do innego urządzenia.

• Dane mapy nie mogą zostać użyte, jeśli zostaną
skopiowane na inną kartę SDHC.

• Nie wyjmuj karty SDHC z danymi mapy z systemu.
Korzystanie z systemu przy wyjętej karcie SDHC z
danymi mapy uniemożliwi działanie niektórych
funkcji.

SZCZELINA NA KARTĘ SD
Gniazdo kart SD znajduje się w konsoli środko-
wej.

UWAGA:

• Nigdy nie wkładaj ciał obcych, takich jak monety,
do szczeliny na kartę SD. Może to spowodować
usterkę urządzenia.

• Podczas wkładania karty SD do szczeliny nie uży-
waj nadmiernej siły. Może to spowodować usterkę
urządzenia.

• Po wyjęciu z urządzenia karta SD może być ciepła.
Nie stanowi to usterki.

INFORMACJE:

Nie wyjmuj karty SD z danymi mapy ze szczeliny.
Wyjęcie karty SD z danymi mapy uniemożliwi
działanie systemu nawigacji. W razie przypad-
kowego wyjęcia karty SD z danymi mapy należy
włożyć ją z powrotem do gniazda i ustawić włącz-
nik zasilania w położeniu OFF, po czym ponow-
nie w położeniu ON.

ZAMAWIANIE AKTUALIZACJI MAP
Aby zamówić zaktualizowane dane mapy, skon-
taktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną
stacji obsługi.

INFORMACJE O DANYCH MAPY

Dla Europy
1. Dane mapy zostały przygotowane przez firmę

CLARION CO., LTD. (CLARION) na licencji firmy
HERE. Firma dokonała przetworzenia i digita-
lizacji danych na podstawie danych z cyfrowej
mapy drogowej firmy HERE. W związku z
określonym czasem przygotowywania da-
nych mapy, niektóre drogi mogą nie być uwz-
ględnione w niniejszych danych lub niektóre
nazwy albo drogi mogą różnić się od aktual-
nie używanych.

2. Wykorzystane w niniejszych danych informa-
cje o przepisach ruchu drogowego mogą róż-
nić się od aktualnie obowiązujących ze
względu na określony czas przygotowywania
danych mapy. Kierując pojazdem, przestrze-
gaj obowiązujących znaków drogowych i sto-
suj się do podawanych informacji.

3. Reprodukcja i kopiowanie oprogramowania
nawigacyjnego jest surowo zabronione przez
prawo.

Published by Clarion Co., Ltd. Manufactured by
ZENRIN CO., LTD.

© 2015 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Wszelkie prawa za-
strzeżone.

DANE MAPY
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OSTRZEŻENIE:

• Niniejszy system nawigacyjny nie może zastępo-
wać Twojej oceny sytuacji. Żadna trasa sugerowa-
na przez niniejszy system nawigacyjny, nie może
być ważniejsza od lokalnych przepisów ruchu dro-
gowego, Twojej oceny sytuacji i/lub zasad bez-
piecznej jazdy.

Nie stosuj się do trasy zalecanej przez sys-
tem nawigacyjny, jeżeli mogłoby to spowo-
dować działania niebezpieczne lub niezgod-
ne z prawem, spowodować niebezpieczną
sytuację lub skierować w rejon uważany za
niebezpieczny.

• Rady przekazywane przez system nawigacyjny na-
leży traktować wyłącznie jako sugestie. Mogą zda-
rzać się sytuacje, gdy system nawigacji wyświetla
nieprawidłową pozycję pojazdu, nie jest w stanie
wyznaczyć najkrótszej trasy i/lub nie potrafi skie-
rować Cię do punktu docelowego. W takich sytua-
cjach należy polegać na własnej ocenie, uwzględ-
niając bieżące warunki jazdy.

• Nie wykorzystuj systemu nawigacji do wyszukiwa-
nia służb ratunkowych. Baza danych nie zawiera
kompletnej listy takich obiektów jak posterunki
policji, jednostki straży pożarnej, szpitale lub kli-
niki. W tych sytuacjach polegaj na własnej ocenie
i zapytaj o drogę inne osoby.

• Jako kierowca samodzielnie odpowiadasz za bez-
pieczeństwo jazdy.

– Nie obsługuj systemu podczas kierowa-
nia samochodem. W przeciwnym razie
możesz spowodować wypadek.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego, obsługuj system wyłącznie
wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy w
bezpiecznym miejscu i przy włączonym
hamulcu postojowym.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego lub złamania przepisów ru-
chu drogowego, pamiętaj, że aktualnie
obowiązujące przepisy mają pierwszeń-
stwo przed informacjami podawanymi
przez system nawigacyjny.

– Ze względu na upływ czasu, zmianę oko-
liczności lub charakter źródeł informacji
oprogramowanie może zawierać niedo-
kładne i niepełne informacje. Podczas
kierowania pojazdem zawsze przestrze-
gaj przepisów ruchu drogowego.

– W przypadku, gdy bieżące warunki dro-
gowe i przepisy kodeksu drogowego róż-
nią się od informacji zawartych w syste-
mie nawigacyjnym, stosuj się do kodek-
su drogowego.

– System nawigacji nie dostarcza ani w
żadnej formie nie przedstawia informacji
dotyczących przepisów ruchu drogowe-
go, ograniczeń prędkości, warunków
drogowych (w tym klasy, stopnia nachy-

lenia i/lub stanu nawierzchni), prze-
szkód (w tym wysokości i szerokości
mostów i tuneli) i/lub innych bieżących
warunków jazdy i/lub warunków drogo-
wych. Zawsze polegaj na własnej ocenie
uwzględniając bieżące warunki jazdy.

– Podczas jazdy ogranicz śledzenie wska-
zań na ekranie do minimum.

Rosja
1. Dane mapy zostały przygotowane przez firmę

CLARION CO., LTD. (CLARION) na licencji firmy
HERE. Firma dokonała przetworzenia i digita-
lizacji danych na podstawie danych z cyfrowej
mapy drogowej firmy HERE. W związku z
określonym czasem przygotowywania da-
nych mapy, niektóre drogi mogą nie być uwz-
ględnione w niniejszych danych lub niektóre
nazwy albo drogi mogą różnić się od aktual-
nie używanych.

2. Wykorzystane w niniejszych danych informa-
cje o przepisach ruchu drogowego mogą róż-
nić się od aktualnie obowiązujących ze
względu na określony czas przygotowywania
danych mapy. Kierując pojazdem, przestrze-
gaj obowiązujących znaków drogowych i sto-
suj się do podawanych informacji.

3. Reprodukcja i kopiowanie oprogramowania
nawigacyjnego jest surowo zabronione przez
prawo.
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Published by Clarion Co., Ltd. Manufactured by
ZENRIN CO., LTD.

© 2015 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Wszelkie prawa za-
strzeżone.

OSTRZEŻENIE:

• Niniejszy system nawigacyjny nie może zastępo-
wać Twojej oceny sytuacji. Żadna trasa sugerowa-
na przez niniejszy system nawigacyjny, nie może
być ważniejsza od lokalnych przepisów ruchu dro-
gowego, Twojej oceny sytuacji i/lub zasad bez-
piecznej jazdy. Nie stosuj się do trasy zalecanej
przez system nawigacyjny, jeżeli mogłoby to spo-
wodować działania niebezpieczne lub niezgodne
z prawem, postawić Cię w niebezpiecznej sytuacji
lub skierować w rejon uważany za niebezpieczny.

• Rady przekazywane przez system nawigacyjny na-
leży traktować wyłącznie jako sugestie. Mogą zda-
rzać się sytuacje, gdy system nawigacji wyświetla
nieprawidłową pozycję pojazdu, nie jest w stanie
wyznaczyć najkrótszej trasy i/lub nie potrafi skie-
rować Cię do punktu docelowego. W takich sytua-
cjach należy polegać na własnej ocenie, uwzględ-
niając bieżące warunki jazdy.

• Nie wykorzystuj systemu nawigacji do wyszukiwa-
nia służb ratunkowych. Baza danych nie zawiera
kompletnej listy takich obiektów jak posterunki

policji, jednostki straży pożarnej, szpitale lub kli-
niki. W tych sytuacjach polegaj na własnej ocenie
i zapytaj o drogę inne osoby.

• Jako kierowca samodzielnie odpowiadasz za bez-
pieczeństwo jazdy.

– Nie obsługuj systemu podczas kierowa-
nia samochodem. W przeciwnym razie
możesz spowodować wypadek.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego, obsługuj system wyłącznie
wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy w
bezpiecznym miejscu i przy włączonym
hamulcu postojowym.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego lub złamania przepisów ru-
chu drogowego, pamiętaj, że aktualnie
obowiązujące przepisy mają pierwszeń-
stwo przed informacjami podawanymi
przez system nawigacyjny.

– Ze względu na upływ czasu, zmianę oko-
liczności lub charakter źródeł informacji
oprogramowanie może zawierać niedo-
kładne i niepełne informacje. Podczas
kierowania pojazdem zawsze przestrze-
gaj przepisów ruchu drogowego.

– W przypadku, gdy bieżące warunki dro-
gowe i przepisy kodeksu drogowego róż-
nią się od informacji zawartych w syste-
mie nawigacyjnym, stosuj się do kodek-
su drogowego.

– System nawigacji nie dostarcza ani w
żadnej formie nie przedstawia informacji
dotyczących przepisów ruchu drogowe-
go, ograniczeń prędkości, warunków
drogowych (w tym klasy, stopnia nachy-
lenia i/lub stanu nawierzchni), prze-
szkód (w tym wysokości i szerokości
mostów i tuneli) i/lub innych bieżących
warunków jazdy i/lub warunków drogo-
wych. Zawsze polegaj na własnej ocenie
uwzględniając bieżące warunki jazdy.

– Podczas jazdy ogranicz śledzenie wska-
zań na ekranie do minimum.

Dla Hongkongu
1. Dane mapy zostały przygotowane przez firmę

CLARION CO., LTD. (CLARION) na licencji firmy
NAVINFO. Firma dokonała przetworzenia i di-
gitalizacji danych na podstawie danych z cy-
frowej mapy drogowej firmy NAVINFO. W
związku z określonym czasem przygotowy-
wania danych mapy, niektóre drogi mogą nie
być uwzględnione w niniejszych danych lub
niektóre nazwy albo drogi mogą różnić się od
aktualnie używanych.

2. Wykorzystane w niniejszych danych informa-
cje o przepisach ruchu drogowego mogą róż-
nić się od aktualnie obowiązujących ze
względu na określony czas przygotowywania
danych mapy. Kierując pojazdem, przestrze-
gaj obowiązujących znaków drogowych i sto-
suj się do podawanych informacji.
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3. Reprodukcja i kopiowanie oprogramowania
nawigacyjnego jest surowo zabronione przez
prawo.

Published by Clarion Co., Ltd. Manufactured by
ZENRIN CO., LTD.

© 2015 NAVINFO CO., LTD. All Rights Reserved.

© Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD. 2015.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

OSTRZEŻENIE:

• Niniejszy system nawigacyjny nie może zastępo-
wać Twojej oceny sytuacji. Żadna trasa sugerowa-
na przez niniejszy system nawigacyjny, nie może
być ważniejsza od lokalnych przepisów ruchu dro-
gowego, własnej oceny sytuacji i/lub zasad bez-
piecznej jazdy.

Nie stosuj się do trasy zalecanej przez sys-
tem nawigacyjny, jeżeli mogłoby to spowo-
dować działania niebezpieczne lub niezgod-
ne z prawem, spowodować niebezpieczną
sytuację lub skierować w rejon uważany za
niebezpieczny.

• Rady przekazywane przez system nawigacyjny na-
leży traktować wyłącznie jako sugestie. Mogą zda-
rzać się sytuacje, gdy system nawigacji wyświetla
nieprawidłową pozycję pojazdu, nie jest w stanie
wyznaczyć najkrótszej trasy i/lub nie potrafi skie-
rować Cię do punktu docelowego. W takich sytua-
cjach należy polegać na własnej ocenie, uwzględ-
niając bieżące warunki jazdy.

• Nie wykorzystuj systemu nawigacji do wyszukiwa-
nia służb ratunkowych. Baza danych nie zawiera
kompletnej listy takich obiektów jak posterunki
policji, jednostki straży pożarnej, szpitale lub kli-
niki. W tych sytuacjach polegaj na własnej ocenie
i zapytaj o drogę inne osoby.

• Jako kierowca samodzielnie odpowiadasz za bez-
pieczeństwo jazdy.

– Nie obsługuj systemu podczas kierowa-
nia samochodem. W przeciwnym razie
możesz spowodować wypadek.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego, obsługuj system wyłącznie
wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy w
bezpiecznym miejscu i przy włączonym
hamulcu postojowym.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego lub złamania przepisów ru-
chu drogowego, pamiętaj, że aktualnie
obowiązujące przepisy mają pierwszeń-
stwo przed informacjami podawanymi
przez system nawigacyjny.

– Ze względu na upływ czasu, zmianę oko-
liczności lub charakter źródeł informacji
oprogramowanie może zawierać niedo-
kładne i niepełne informacje. Podczas
kierowania pojazdem zawsze przestrze-
gaj przepisów ruchu drogowego.

– W przypadku, gdy bieżące warunki dro-
gowe i przepisy kodeksu drogowego róż-
nią się od informacji zawartych w syste-
mie nawigacyjnym, stosuj się do kodek-
su drogowego.

– System nawigacji nie dostarcza ani w
żadnej formie nie przedstawia informacji
dotyczących przepisów ruchu drogowe-
go, ograniczeń prędkości, warunków
drogowych (w tym klasy, stopnia nachy-
lenia i/lub stanu nawierzchni), prze-
szkód (w tym wysokości i szerokości
mostów i tuneli) i/lub innych bieżących
warunków jazdy i/lub warunków drogo-
wych. Zawsze polegaj na własnej ocenie
uwzględniając bieżące warunki jazdy.

– Podczas jazdy ogranicz śledzenie wska-
zań na ekranie do minimum.

Znaki firmowe
Znaki firmowe wykorzystywane w niniejszym
produkcie, używane do identyfikacji lokalizacji i
siedzib są własnością firm. Ich wykorzystanie
nie oznacza sponsorowania, zatwierdzenia lub
rekomendacji niniejszego produktu przez właś-
cicieli znaków firmowych.
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WARUNKI DLA UŻYTKOWNIKA (Europa)
Dostarczone dane (“Dane”) przeznaczone są do
użytku prywatnego i wewnętrznego, ich
odsprzedaż jest zabroniona. Są one chronione
prawem autorskim i podlegają warunkom uz-
godnionym obopólnie przez Ciebie i firmę CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) oraz jej licencjodaw-
ców (w tym ich licencjodawców i dostawców).

© 2015 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

Kodeks drogowy dla Belgii jest dostarczany
przez Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
i Ministèrie de l’Equipement et des Transports.

źródło: © IGN 2009 – BD TOPO ®

“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zuständigen Behörden entnommen”
lub “Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zustaendigen Behoerden entnom-
men.”

Zawiera dane Ordinance Survey © Crown, prawa
autorskie i prawa do bazy danych, 2010 Zawiera
dane Royal Mail © Royal Mail, prawa autorskie i
prawa do bazy danych, 2010 Dane mapy zawie-
rają informacje sektora publicznego na warun-
kach otwartej licencji rządowej wer. 1.0.

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

Źródło: IgeoE – Portugalia

Información geográfica propiedad del CNIG

Na podstawie danych elektronicznych © Natio-
nal Land Survey Sweden

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Lan-
destopographie

Warunki
Wyłącznie do użytku prywatnego. Niniejszym
wyrażasz zgodę na wykorzystanie niniejszych
danych z produktami Nissan Automotive wyłącz-
nie do celów prywatnych, niekomercyjnych i
zgodnie z otrzymaną licencją. Korzystanie z da-
nych przez biura, współużytkowanie lub korzys-
tanie w innym podobnym celu jest niedozwolo-
ne. Stosownie do potrzeb, lecz zgodnie z ogra-
niczeniami przedstawionymi w poniższych
punktach, wyrażasz zgodę, że niniejsze dane nie
mogą być reprodukowane, kopiowane, zmienia-
ne, dekompilowane, rozkodowane, poddawane
procedurom inżynierii wstecznej i przekazywa-
ne lub rozprowadzane w żadnej postaci, do żad-
nych celów z wyjątkiem przypadków dopuszczo-
nych przez obowiązujące prawo. Zestawy wielo-

płytowe mogą być przenoszone lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw ofe-
rowany przez firmę CLARION, a nie jako pojedyn-
cze płyty.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków obję-
tych specjalną licencją uzyskaną od firmy CLA-
RION i bez ograniczania postanowień poprzed-
niego ustępu nie wolno: (a) używać niniejszych
danych z żadnymi produktami, systemami lub
aplikacjami - zainstalowanymi, połączonymi lub
komunikującymi się z pojazdami, służącymi do
określania pozycji pojazdu, spedycji, nawigacji
w czasie rzeczywistym, zarządzenia flotą lub
podobnych funkcji; lub (b) używać niniejszych
danych z lub w połączeniu z żadnymi urządze-
niami do wyznaczania pozycji ani z mobilnymi
lub połączonymi bezprzewodowo urządzeniami
elektronicznymi lub komputerowymi, w tym, bez
ograniczeń, telefonami komórkowymi, kompu-
terami typu laptop i palmtop, pagerami i urzą-
dzeniami PDA.

Ostrzeżenie. Dane mogą zawierać niedokładne
lub niepełne informacje ze względu na upływ
czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źród-
ła i sposób zbierania danych geograficznych;
wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nie-
prawidłowych wyników.

Brak gwarancji. Niniejsze dane dostarczane są
bez gwarancji (“as is”) i wyrażasz zgodę na ko-
rzystanie z nich na własną odpowiedzialność.
Firma CLARION i jej licencjodawcy (i ich licencjo-
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dawcy i dostawcy) nie udzielają gwarancji ani
rękojmi w żadnej postaci, bezpośredniej lub po-
średniej, wynikającej z przepisów prawa lub in-
nych, w tym, nie wyłącznie, na treść, jakość, do-
kładność, kompletność, skuteczność, nieza-
wodność, przydatność do określonych celów,
użyteczność, skutki lub wyniki uzyskane z ni-
niejszych danych oraz brak błędów danych.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻAD-
NYCH GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH LUB PO-
ŚREDNICH, NA JAKOŚĆ, DZIAŁANIE,
PRZYDATNOŚC DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIE-
NARUSZANIE PRAW STRON TRZECICH. W niektó-
rych regionach, obszarach i krajach miejscowe
prawo nie dopuszcza pewnych wyłączeń z gwa-
rancji. W takim przypadku powyższe wyłączenia
mogą nie znajdować zastosowania.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE REKLAMACJE, ŻĄDA-
NIA LUB DZIAŁANIA, BEZ WZGLĘDU NA
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI, ŻĄDANIA LUB DZIAŁA-
NIA; DOMNIEMANE STRATY, OBRAŻENIA LUB
USZKODZENIA, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKIEM UŻYWANIA LUB PO-
SIADANIA INFORMACJI, WSZELKĄ UTRATĘ ZY-
SKU, PRZYCHODU, UMOWY LUB OSZCZĘDNOŚCI
LUB WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚRED-
NIE, OKAZJONALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNI-

KOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWA-
NIA NINIEJSZYCH INFORMACJI, WADY INFORMA-
CJI LUB NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW
W POSTACI DZIAŁANIA KONTRAKTOWEGO LUB
DELIKTU LUB NA PODSTAWIE GWARANCJI, NA-
WET W PRZYPADKU, GDY firma CLARION LUB JEJ
LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O
MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W niektórych re-
gionach, obszarach i krajach miejscowe prawo
nie dopuszcza pewnych określonych wyłączeń
od odpowiedzialności lub ograniczeń szkód. W
takim przypadku powyższe wyłączenia mogą nie
znajdować zastosowania.

Regulacje eksportowe. Firma CLARION nie bę-
dzie eksportować jakiejkolwiek części danych i
bezpośrednich produktów, z wyjątkiem przy-
padków zgodnych z licencją, wymaganymi za-
twierdzeniami, obowiązującymi przepisami
eksportowymi, zasadami i regulacjami, w tym
między innymi, przepisami, zasadami i regula-
cjami administrowanymi przez Biuro Kontroli
Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczo-
nych. Departament Handlu i Biuro Przemysłu i
Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Depar-
tament Handlu. Niewywiązanie się przez NT z
określonych niniejszą Umową obowiązków do-
stawy lub dystrybucji Danych spowodowane za-
kazem wprowadzonym przez prawo eksportowe
lub inne przepisy nie stanowi naruszenia posta-
nowień Umowy.

Wszystkie postanowienia umowy. Niniejsze wa-
runki stanowią kompletną umowę między firmą
CLARION (i jej licencjodawcami, w tym ich licen-
cjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem od-
noszącą się do przedmiotu umowy i zastępuje w
całości wszystkie wcześniejsze uzgodnienia pi-
semne i ustne między stronami odnoszące się
do tego przedmiotu.

Prawo właściwe. Powyższe postanowienia
umowne podlegają prawu w stanie Illinois, bez
odwoływania się do (i) norm kolizyjnych zawar-
tych w tych przepisach lub (ii) Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych o umowach międzynarodo-
wej sprzedaży towarów, które zostają wyraźnie
wykluczone. Wyrażasz zgodę na podleganie ju-
rysdykcji Holandii w przypadku jakichkolwiek
sporów, roszczeń i czynności wynikających z lub
w połączeniu z Danymi przekazanymi użytkow-
nikowi w myśl wyrażonych w tym dokumencie
postanowień.

Informacja dla użytkowników końcowych pod-
legających rządowi USA W przypadku zakupie-
nia Danych przez lub w imieniu rządu Stanów
Zjednoczonych bądź innego podmiotu powołu-
jącego się lub wykonującego prawa zwyczajowo
przynależne rządowi Stanów Zjednoczonych,
Dane stanowią “produkt handlowy” zgodnie z
definicją określoną w art. 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, podlegają one licencjonowaniu zgodnie z
Warunkami Użytkownika Końcowego, na pod-
stawie których Dane zostały dostarczone, a każ-
da kopia Danych dostarczonych bądź przekaza-
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nych w inny sposób zostanie oznakowana nastę-
pującą “Informacją o użytkowaniu” i będzie
traktowana zgodnie z treścią takiej Informacji:

INFORMACJA O UŻYTKOWANIU

NAZWA WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): HERE

ADRES WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chica-
go, Illinois 60606

Niniejsze Dane stanowią produkt handlowy w
rozumieniu FAR 2.101 i podlegają Warunkom
Użytkownika Końcowego, na podstawie których
zostały dostarczone.

© 2015 HERE. – Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku odmowy wykorzystania ww. objaś-
nienia urzędnik odpowiedzialny za zamówienia,
agencja federalna lub inny urzędnik federalny
winien jest powiadomić firmę HERE przed próbą
uzyskania dodatkowych lub alternatywnych
praw do Danych.

WARUNKI DLA UŻYTKOWNIKA (Rosja)
Dostarczone dane (“Dane”) przeznaczone są do
użytku prywatnego i wewnętrznego, ich
odsprzedaż jest zabroniona. Są one chronione
prawem autorskim i podlegają warunkom uz-
godnionym obopólnie przez Ciebie i firmę CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) oraz jej licencjodaw-
ców (w tym ich licencjodawców i dostawców).

© 2015 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki
Wyłącznie do użytku prywatnego. Niniejszym
wyrażasz zgodę na wykorzystanie niniejszych
danych z produktami Nissan Automotive wyłącz-
nie do celów prywatnych, niekomercyjnych i
zgodnie z otrzymaną licencją. Korzystanie z da-
nych przez biura, współużytkowanie lub korzys-
tanie w innym podobnym celu jest niedozwolo-
ne. Stosownie do potrzeb, lecz zgodnie z ogra-
niczeniami przedstawionymi w poniższych
punktach, wyrażasz zgodę, że niniejsze dane nie
mogą być reprodukowane, kopiowane, zmienia-
ne, dekompilowane, rozkodowane, poddawane
procedurom inżynierii wstecznej i przekazywa-
ne lub rozprowadzane w żadnej postaci, do żad-
nych celów z wyjątkiem przypadków dopuszczo-
nych przez obowiązujące prawo. Zestawy wielo-
płytowe mogą być przenoszone lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw ofe-
rowany przez firmę CLARION, a nie jako pojedyn-
cze płyty.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków obję-
tych specjalną licencją uzyskaną od firmy CLA-
RION i bez ograniczania postanowień poprzed-
niego ustępu nie wolno: (a) używać niniejszych
danych z żadnymi produktami, systemami lub
aplikacjami - zainstalowanymi, połączonymi lub
komunikującymi się z pojazdami, służącymi do
określania pozycji pojazdu, spedycji, nawigacji
w czasie rzeczywistym, zarządzenia flotą lub

podobnych funkcji; lub (b) używać niniejszych
danych z lub w połączeniu z żadnymi urządze-
niami do wyznaczania pozycji ani z mobilnymi
lub połączonymi bezprzewodowo urządzeniami
elektronicznymi lub komputerowymi, w tym, bez
ograniczeń, telefonami komórkowymi, kompu-
terami typu laptop i palmtop, pagerami i urzą-
dzeniami PDA.

Ostrzeżenie. Dane mogą zawierać niedokładne
lub niepełne informacje ze względu na upływ
czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źród-
ła i sposób zbierania danych geograficznych;
wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nie-
prawidłowych wyników.

Brak gwarancji. Niniejsze dane dostarczane są
bez gwarancji (“as is”) i wyrażasz zgodę na ko-
rzystanie z nich na własną odpowiedzialność.
Firma CLARION i jej licencjodawcy (i ich licencjo-
dawcy i dostawcy) nie udzielają gwarancji ani
rękojmi w żadnej postaci, bezpośredniej lub po-
średniej, wynikającej z przepisów prawa lub in-
nych, w tym, nie wyłącznie, na treść, jakość, do-
kładność, kompletność, skuteczność, nieza-
wodność, przydatność do określonych celów,
użyteczność, skutki lub wyniki uzyskane z ni-
niejszych danych oraz brak błędów danych.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻAD-
NYCH GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH LUB PO-
ŚREDNICH, NA JAKOŚĆ, DZIAŁANIE,
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PRZYDATNOŚC DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIE-
NARUSZANIE PRAW STRON TRZECICH. W niektó-
rych regionach, obszarach i krajach miejscowe
prawo nie dopuszcza pewnych wyłączeń z gwa-
rancji. W takim przypadku powyższe wyłączenia
mogą nie znajdować zastosowania.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE REKLAMACJE, ŻĄDA-
NIA LUB DZIAŁANIA, BEZ WZGLĘDU NA
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI, ŻĄDANIA LUB DZIAŁA-
NIA; DOMNIEMANE STRATY, OBRAŻENIA LUB
USZKODZENIA, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKIEM UŻYWANIA LUB PO-
SIADANIA INFORMACJI, WSZELKĄ UTRATĘ ZY-
SKU, PRZYCHODU, UMOWY LUB OSZCZĘDNOŚCI
LUB WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚRED-
NIE, OKAZJONALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNI-
KOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWA-
NIA NINIEJSZYCH INFORMACJI, WADY INFORMA-
CJI LUB NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW
W POSTACI DZIAŁANIA KONTRAKTOWEGO LUB
DELIKTU LUB NA PODSTAWIE GWARANCJI, NA-
WET W PRZYPADKU, GDY firma CLARION LUB JEJ
LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O
MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W niektórych re-
gionach, obszarach i krajach miejscowe prawo
nie dopuszcza pewnych określonych wyłączeń
od odpowiedzialności lub ograniczeń szkód. W
takim przypadku powyższe wyłączenia mogą nie
znajdować zastosowania.

Regulacje eksportowe. Firma CLARION nie bę-
dzie eksportować jakiejkolwiek części danych i
bezpośrednich produktów, z wyjątkiem przy-
padków zgodnych z licencją, wymaganymi za-
twierdzeniami, obowiązującymi przepisami
eksportowymi, zasadami i regulacjami, w tym
między innymi, przepisami, zasadami i regula-
cjami administrowanymi przez Biuro Kontroli
Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczo-
nych. Departament Handlu i Biuro Przemysłu i
Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Depar-
tament Handlu. Niewywiązanie się przez NT z
określonych niniejszą Umową obowiązków do-
stawy lub dystrybucji Danych spowodowane za-
kazem wprowadzonym przez prawo eksportowe
lub inne przepisy nie stanowi naruszenia posta-
nowień Umowy.

Wszystkie postanowienia umowy. Niniejsze wa-
runki stanowią kompletną umowę między firmą
CLARION (i jej licencjodawcami, w tym ich licen-
cjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem od-
noszącą się do przedmiotu umowy i zastępuje w
całości wszystkie wcześniejsze uzgodnienia pi-
semne i ustne między stronami odnoszące się
do tego przedmiotu.

Prawo właściwe. Powyższe postanowienia
umowne podlegają prawu w stanie Illinois, bez
odwoływania się do (i) norm kolizyjnych zawar-
tych w tych przepisach lub (ii) Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych o umowach międzynarodo-
wej sprzedaży towarów, które zostają wyraźnie
wykluczone. Wyrażasz zgodę na podleganie ju-

rysdykcji Holandii w przypadku jakichkolwiek
sporów, roszczeń i czynności wynikających z lub
w połączeniu z Danymi przekazanymi użytkow-
nikowi w myśl wyrażonych w tym dokumencie
postanowień.

Informacja dla użytkowników końcowych pod-
legających rządowi USA W przypadku zakupie-
nia Danych przez lub w imieniu rządu Stanów
Zjednoczonych bądź innego podmiotu powołu-
jącego się lub wykonującego prawa zwyczajowo
przynależne rządowi Stanów Zjednoczonych,
Dane stanowią “produkt handlowy” zgodnie z
definicją określoną w art. 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, podlegają one licencjonowaniu zgodnie z
Warunkami Użytkownika Końcowego, na pod-
stawie których Dane zostały dostarczone, a każ-
da kopia Danych dostarczonych bądź przekaza-
nych w inny sposób zostanie oznakowana nastę-
pującą “Informacją o użytkowaniu” i będzie
traktowana zgodnie z treścią takiej Informacji:

INFORMACJA O UŻYTKOWANIU

NAZWA WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): HERE

ADRES WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chica-
go, Illinois 60606

Niniejsze Dane stanowią produkt handlowy w
rozumieniu FAR 2.101 i podlegają Warunkom
Użytkownika Końcowego, na podstawie których
zostały dostarczone.
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© 2015 HERE. – Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku odmowy wykorzystania ww. objaś-
nienia urzędnik odpowiedzialny za zamówienia,
agencja federalna lub inny urzędnik federalny
winien jest powiadomić firmę HERE przed próbą
uzyskania dodatkowych lub alternatywnych
praw do Danych.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO (dla Hongkongu)
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z BAZY
DANYCH NAVINFO NALEŻY DOKŁADNIE ZAPO-
ZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ LICENCYJNĄ, A
NIE UMOWĄ SPRZEDAŻY, ZAWIERANĄ MIĘDZY
UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ NAVINFO CO., LTD
(NAZYWANĄ DALEJ NAVINFO) I DOTYCZY ZAKU-
PIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOPII BAZY DA-
NYCH MAP NAWIGACYJNYCH FIRMY NAVINFO, W
TYM POWIĄZANEGO Z NIĄ OPROGRAMOWANIA
KOMPUTEROWEGO, NOŚNIKÓW I DOKUMENTA-
CJI DRUKOWANEJ, WYDANYCH PRZEZ FIRMĘ NA-
VINFO (ZWANYCH ŁĄCZNIE “BAZĄ DANYCH”).
KORZYSTAJĄC Z BAZY DANYCH, UŻYTKOWNIK
AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ
UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCO-
WEGO (ZWANEJ “UMOWĄ”) I WYRAŻA NA NIE
ZGODĘ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY
NA WARUNKI UMOWY, POWINIEN NIEZWŁOCZ-

NIE ZWRÓCIĆ BAZĘ DANYCH, WRAZ ZE WSZYST-
KIMI TOWARZYSZĄCYMI JEJ SKŁADNIKAMI, DO
DOSTAWCY W CELU UZYSKANIA ZWROTU
ZAPŁATY.

WŁASNOŚĆ

Właścicielem bazy danych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej oraz praw pokrew-
nych do niej jest firma NAVINFO lub jej licencjo-
dawcy. Nośnik, na którym znajduje się baza da-
nych, pozostaje własnością firmy NAVINFO i/lub
dostawcy do momentu uiszczenia w całości
wszelkich wpłat należnych firmie NAVINFO i/lub
dostawcy na mocy niniejszej umowy, na podsta-
wie której towary dostarczane są użytkowniko-
wi.

UDZIELENIE LICENCJI

Firma NAVINFO udziela użytkownikowi niewy-
łącznej licencji na korzystanie z bazy danych do
użytku osobistego lub, jeśli ma to zastosowanie,
do użytku w ramach wewnętrznej działalności
przedsiębiorstwa. Niniejsza licencja nie obej-
muje prawa do udzielania podlicencji.

OGRANICZENIA KORZYSTANIA

Korzystanie z niniejszej bazy danych jest ogra-
niczone do określonego systemu, dla którego
została ona stworzona. Użytkownik nie może
wyodrębniać lub ponownie wykorzystywać frag-
mentów zawartości bazy danych ani powielać,
kopiować, modyfikować, adaptować, tłuma-

czyć, dezasemblować, dekompilować lub od-
twarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek frag-
mentu bazy danych.

PRZENIESIENIE LICENCJI

Użytkownik nie może przenosić prawa do użyt-
kowania bazy danych na osoby trzecie, z wyjąt-
kiem instalacji w systemie, dla którego baza zos-
tała stworzona, lub gdy użytkownik nie zacho-
wuje kopii bazy danych, pod warunkiem że
osoba, na którą licencja jest przenoszona, wy-
razi zgodę na wszystkie warunki niniejszej umo-
wy i potwierdzi je firmie NAVINFO na piśmie.
Zestawy wielopłytowe mogą być przenoszone
lub sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw
oferowany przez firmę NAVINFO, a nie jako po-
jedyncze płyty.

OGRANICZONA GWARANCJA

Z zastrzeżeniem poniższych ostrzeżeń firma NA-
VINFO gwarantuje, że przez okres 12 miesięcy
od nabycia kopii bazy danych będzie ona działać
zasadniczo zgodnie z kryteriami dokładności i
pełności firmy NAVINFO obowiązującymi w dniu
zakupu bazy danych; opis kryteriów można
uzyskać od firmy NAVINFO na żądanie. Jeśli baza
danych nie będzie działać zgodnie z niniejszą
ograniczoną gwarancją, firma NAVINFO dołoży
uzasadnionych starań w celu naprawy lub wy-
miany niezgodnej kopii użytkownika. Jeśli stara-
nia te nie spowodują działania bazy danych
zgodnie z gwarancją udzieloną w niniejszej
umowie, użytkownik może wedle swojego wy-
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boru otrzymać rozsądny zwrot ceny uiszczonej
za bazę danych lub odstąpić od umowy. Powyż-
sze stanowi całość odpowiedzialności firmy NA-
VINFO i wyłączny środek prawny przysługujący
użytkownikowi wobec firmy NAVINFO. Firma NA-
VINFO nie udziela gwarancji i nie składa żadnych
oświadczeń dotyczących korzystania z wyników
lub korzystania z bazy danych w zakresie jej po-
prawności, dokładności, niezawodności lub in-
nych cech, chyba że wyraźnie udzielono ich w
niniejszym paragrafie. Firma NAVINFO nie gwa-
rantuje, że baza danych jest lub będzie wolna
od błędów. Żadna pisemna lub ustna informacja
lub porada przekazana przez firmę NAVINFO, do-
stawcę lub inną osobę nie stanowi o powstaniu
gwarancji, a także nie może być pretekstem do
jakiegokolwiek rozszerzenia zakresu ograniczo-
nej gwarancji opisanej powyżej. Ograniczona
gwarancja udzielona w niniejszej umowie nie
ma wpływu ani nie uchybia uprawnieniom usta-
wowym użytkownika wynikającym z przepisów
o rękojmi za wady ukryte towaru.

Jeśli użytkownik nie nabył bazy danych bezpo-
średnio od firmy NAVINFO, oprócz uprawnień
przysługujących mu w stosunku do firmy NAVIN-
FO na podstawie niniejszej umowy mogą mu
przysługiwać uprawnienia ustawowe w stosun-
ku do osoby, od której nabył bazę danych, zgod-
nie z prawem, któremu podlega. Powyższa gwa-
rancja firmy NAVINFO nie ma wpływu na takie

uprawnienia ustawowe, a użytkownik może ko-
rzystać z tych uprawnień niezależnie od upraw-
nień przyznanych niniejszą umową.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Cena bazy danych nie obejmuje jakiegokolwiek
świadczenia za zakładane ryzyko szkód następ-
czych, pośrednich lub nieograniczonych szkód
bezpośrednich, które mogą wystąpić w związku
z korzystaniem przez użytkownika z bazy da-
nych. W związku z tym firma NAVINFO nie od-
powiada w żadnym wypadku za szkody następ-
cze lub pośrednie, w tym bez ograniczeń za utra-
tę przychodów, danych lub niemożność
korzystania, poniesione przez użytkownika lub
stronę trzecią i spowodowane korzystaniem z
bazy danych, niezależnie od podstawy odpowie-
dzialności (deliktowa, kontraktowa lub gwaran-
cyjna), nawet jeśli firma NAVINFO została powia-
domiona o możliwości wystąpienia takich
szkód. Odpowiedzialność firmy NAVINFO za
szkody bezpośrednie jest w każdym wypadku
ograniczona do wysokości ceny bazy danych.

GWARANCJA OGRANICZONA I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI USTANOWIONE W NINIEJ-
SZEJ UMOWIE NIE MAJĄ WPŁYWU ANI NIE UCHY-
BIAJĄ UPRAWNIENIOM USTAWOWYM UŻYT-
KOWNIKA WYNIKAJĄCYM Z PRAWA KRAJU, W
KTÓRYM UŻYTKOWNIK NABYŁ BAZĘ DANYCH W
OKOLICZNOŚCIACH INNYCH NIŻ PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

OSTRZEŻENIA

Baza danych może zawierać informacje niepełne
lub nieaktualne w związku z upływem czasu,
zmianą okoliczności, użytymi źródłami i specy-
fiką gromadzenia szczegółowych danych geo-
graficznych; wszystkie te czynniki mogą spowo-
dować wystąpienie nieprawidłowych wyników.
Baza danych nie obejmuje i nie odzwierciedla
informacji m.in. o bezpieczeństwie okolicy; eg-
zekwowaniu prawa; pomocy w razie wypadków;
robotach drogowych; zamknięciu dróg lub ulic;
ograniczeniach przejazdu lub prędkości; nachy-
leniu lub wzniesieniu drogi; dopuszczalnej wy-
sokości lub masie pojazdów na mostach lub in-
nych ograniczeniach, warunkach jazdy lub natę-
żeniu ruchu; wydarzeniach szczególnych;
korkach lub czasie podróży.

PRAWO UMOWY

Powyższe postanowienia umowne podlegają
prawu w Republice Chińskiej, bez odwoływania
się do (i) norm kolizyjnych zawartych w tych
przepisach lub (ii) Konwencji Narodów Zjedno-
czonych o umowach międzynarodowej sprzeda-
ży towarów, które zostają wyraźnie wykluczone.
Wyrażasz zgodę na podleganie jurysdykcji Re-
publiki Chińskiej w przypadku jakichkolwiek
sporów, roszczeń i czynności wynikających z lub
w połączeniu z Danymi przekazanymi użytkow-
nikowi w myśl wyrażonych w tym dokumencie
postanowień.
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WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY (LCD)

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Ekran jest zbyt ciemny. Temperatura w kabinie jest zbyt niska. Odczekaj, aż temperatura w kabinie wzrośnie do

umiarkowanego poziomu.
Aktywne jest najniższe ustawienie jasności
ekranu.

Zmień ustawienie jasności ekranu.
“Ustawienia ekranu” (strona 8-9)

Ekran jest zbyt jasny. Aktywne jest najwyższe ustawienie jasności
ekranu.

Zmień ustawienie jasności ekranu.
“Ustawienia ekranu” (strona 8-9)

Na ekranie widoczny jest mały czarny lub jasny
punkt.

Jest to zjawisko typowe dla wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych.

Nie jest to usterka.

Na ekranie pojawił się punkt lub pasek. Obraz wyświetlany na ekranie może być zakłócany
przez fale elektromagnetyczne generowane przez
podświetlane billboardy, przewody wysokiego
napięcia oraz krótkofalówki i inne urządzenia
radiowe znajdujące się w innych pojazdach.

Nie jest to usterka.

Obraz jest wyświetlany z poświatą. Jest to zjawisko typowe dla wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych.

Nie jest to usterka.

Powolne odtwarzanie ruchu na ekranie. Temperatura w kabinie jest niższa niż 0°C (32°F). Odczekaj, aż temperatura wewnątrz pojazdu
wzrośnie powyżej 0°C (32°F).

Podczas patrzenia na ekran pod kątem obraz staje
się jaśniejszy lub ciemniejszy.

Jest to zjawisko typowe dla wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych.

Zmień ustawienie jasności ekranu.
“Ustawienia ekranu” (strona 8-9)

Pojawia się niebieski ekran lub komunikat błędu
na wyświetlaczu.

Karta SD nie jest prawidłowo włożona w szczelinę. W razie przypadkowego wyjęcia karty SD z danymi
mapy należy włożyć ją z powrotem do gniazda i
ustawić włącznik zasilania w położeniu OFF.

Wystąpiła usterka w systemie. Skontaktuj się z Centrum INFINITI lub
profesjonalną stacją obsługi w celu dokonania
kontroli.

MODUŁ SYSTEMU NAWIGACJI
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PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nie jest wyświetlany obraz. Została wybrana najniższa jaskrawość ekranu. Wyreguluj jaskrawość ekranu.

“Ustawienia ekranu” (strona 8-9)

Ekran jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk

<CAMERAm /m > lub <m >, aby włączyć
wyświetlacz.

Nawigacja głosowa jest niedostępna.
Głośność jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Głośność nie jest ustawiona prawidłowo lub
dźwięk jest wyłączony.

Wyreguluj głośność nawigacji głosowej.

Nawigacja głosowa nie jest dostępna dla
niektórych ulic (wyświetlanych w kolorze szarym).

Nie jest to usterka.

Mapa nie pojawia się na ekranie. Wyświetlany jest inny ekran niż ekran mapy. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>.
Ekran jest zbyt przyciemniony. Ruch jest
spowolniony.

Temperatura wnętrza pojazdu jest niska. Odczekaj, aż ogrzeje się wnętrze pojazdu.

Niektóre piksele na ekranie są ciemniejsze lub
jaśniejsze niż pozostałe.

Taki stan jest charakterystyczny dla ekranów
ciekłokrystalicznych.

Nie jest to usterka.

Nie można wybrać niektórych pozycji menu. Nie można wybrać niektórych pozycji menu
podczas jazdy.

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i dopiero
wówczas rozpocznij obsługę systemu nawigacji.

Obsługa funkcji powiązanych z systemem
nawigacji jest niemożliwa.

Karta SD nie jest włożona w szczelinę. Włóż odpowiednią kartę SD.

NAWIGACJA
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EKRAN NAWIGACJI

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Występują rozbieżności w nazwach dróg i
miejsc pomiędzy Widokiem planu i trybem
Birdview®.

Wynika to z ograniczenia ilości wyświetlanych informacji w
celu zwiększenia czytelności ekranu. Możliwe również, że
nazwy niektórych dróg lub miejsc są wyświetlane
kilkakrotnie, a nazwy pojawiające się na ekranie różnią się ze
względu na trwający proces przetwarzania danych.

Nie jest to usterka.

Ikona pojazdu nie jest wyświetlona w
prawidłowej pozycji.

Po wyłączeniu przycisku zasilania pojazd był transportowany
np. na promie lub przez ciężarówkę do przewozu
samochodów.

Poprowadź pojazd przez pewien czas po drodze,
na której dostępny jest sygnał systemu GPS lub
GLONASS (Rosja).

Położenie i kierunek ikony pojazdu mogą być nieprawidłowe
ze względu na otoczenie lub stopień dokładności ustalania
położenia przez system nawigacji.

Nie jest to usterka. Poprowadź pojazd przez
pewien czas, aby automatycznie skorygować
położenie i kierunek ikony pojazdu.

“Aktualna lokalizacja pojazdu” (strona
10-2)

Jeśli pojazd porusza się po nowej drodze,
ikona pojazdu znajduje się na innej,
pobliskiej drodze.

Ponieważ nowa droga nie jest uwzględniona w danych mapy,
system automatycznie ustawia ikonę pojazdu na najbliższej
dostępnej drodze.

Wykonaj aktualizację danych mapy systemu
nawigacji.

Ekran nie przechodzi w tryb nocny nawet
po włączeniu reflektorów.

Podczas ostatniego włączenia reflektorów ustawiono tryb
dzienny ekranu.

Po włączeniu reflektorów uaktywnij tryb nocny
ekranu za pomocą przycisku

<CAMERAm /m > lub <m >.
“Ustawienia ekranu” (strona 8-9)

Mapa nie przewija się nawet, gdy pojazd
porusza się.

Nie jest wyświetlany ekran mapy aktualnej pozycji. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>.

Nie jest wyświetlana ikona pojazdu. Nie jest wyświetlany ekran mapy aktualnej pozycji. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>.
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Położenie ikony pojazdu nie pokrywa się z
rzeczywistą pozycją.

Czujnik prędkości może nie obliczać prawidłowej lokalizacji
pojazdu, gdy są używane łańcuchy śniegowe lub zostały
wymienione opony.

Poprowadź pojazd (przez 30 minut z prędkością
około 30 km/h (19 MPH)) bez łańcuchów
śniegowych, aby automatycznie skorygować
położenie ikony pojazdu.
Jeśli nie powoduje to skorygowania położenia
ikony pojazdu, skontaktuj się z Centrum INFINITI
lub profesjonalną stacją obsługi.

Dane mapy są nieaktualne. Wykonaj aktualizację danych mapy systemu
nawigacji.
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WYZNACZANIE TRASY I NAWIGACJA WIZUALNA

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Punkty pośrednie nie są
uwzględniane przy ponownym
automatycznym wyznaczaniu trasy.

Punkty pośrednie, które już minąłeś, nie są uwzględniane przy
ponownym automatycznym wyznaczaniu trasy.

Aby powrócić do punktu trasy, edytuj trasę.

Nie są wyświetlane informacje o
trasie.

Nie wyliczono jeszcze trasy. Wyznacz punkt docelowy i rozpocznij wyliczanie
trasy.

Pojazd nie znajduje się na sugerowanej trasie. Podążaj sugerowaną trasą.
Nawigacja jest wyłączona. Włącz nawigację.
Informacja o trasie nie jest dostępna dla niektórych typów dróg
(wyświetlanych w kolorze ciemnozielonym).

Nie jest to usterka.

Po automatycznym ponownym
wyznaczeniu trasy (lub objazdu)
system ponownie sugeruje tę samą
trasę.

Podczas wyliczania trasy wzięto pod uwagę preferowane
warunki, jednak wyliczono tę samą trasę.

Nie jest to usterka.

Nie można dodać punktu
pośredniego.

Na trasie ustawiono już pięć punktów pośrednich, wliczając w to
punkty, które już minąłeś.

Na trasie można wyznaczyć maksymalnie pięć
punktów pośrednich. Jeśli konieczne jest
ustawienie sześciu lub większej liczby punktów
pośrednich, należy kilkakrotnie wyznaczyć trasę.

W celu wyznaczenia trasy, po dodaniu punktów trasy na ekranie
[Edytuj trasę] należy wybrać polecenie [Początek].

Po wybraniu punktów trasy dotknij polecenia
[Początek].
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Wyznaczona trasa nie jest
wyświetlana.

Nie można wyliczyć dróg w pobliżu punktu docelowego. Ustaw jako punkt docelowy drogę główną lub
zwykłą, po czym przelicz trasę.

Punkt startowy i punkt docelowy są zbyt blisko siebie. Wyznacz bardziej odległy punkt docelowy.
Punkt startowy i punkt docelowy są zbyt daleko od siebie. Podziel podróż na kilka etapów, wybierając jeden

lub dwa tymczasowe punkty docelowe, i
przeprowadź wyznaczanie trasy kilka razy.

W pobliżu aktualnej pozycji pojazdu lub w pobliżu punktu
docelowego znajdują się drogi o ograniczonym czasie przejazdu
(dzień tygodnia, godzina).

Wyłącz ustawienie [Używaj dróg o dost. ogr.
czasowo].

“Ustawienia trasy” (strona 5-12)

Część trasy nie jest wyświetlana. Trasa obejmuje wąskie ulice (drogi wyświetlane w kolorze
szarym).

Nie jest to usterka.

Przebyta część trasy została
usunięta.

Kontrolowanie trasy opiera się na odcinkach pomiędzy punktami
pośrednimi. Po przejechaniu pierwszego punktu pośredniego,
odcinek między punktem startowym a punktem pośrednim
zostaje usunięty (w przypadku niektórych obszarów może nie
zostać usunięty).

Nie jest to usterka.

Sugerowana trasa jest okrężna. Jeśli w pobliżu punktu startowego lub docelowego występują
pewne ograniczenia (takie jak ulice jednokierunkowe), system
może zasugerować okrężną trasę.

Wyreguluj pozycję punktu startowego lub
docelowego.

System może sugerować okrężną trasę z uwagi na pomijanie
podczas wyliczania trasy niektórych obszarów, na przykład
wąskich ulic (szarych dróg).

Ustaw jako punkt docelowy drogę główną lub
zwykłą, po czym przelicz trasę.

Informacje o punktach
orientacyjnych nie odpowiadają
rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Dane mapy są nieaktualne. Wykonaj aktualizację danych mapy systemu
nawigacji.

Sugerowana trasa nie przebiega
dokładnie przez punkt startowy,
punkty pośrednie lub punkt
docelowy.

Brak danych do wyliczenia trasy bliższej tym miejscom. Wyznacz punkt startowy, punkty pośrednie i punkt
docelowy w obrębie drogi głównej, po czym
przeprowadź wyliczanie trasy.
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NAWIGACJA GŁOSOWA

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nawigacja głosowa jest niedostępna. Nawigacja głosowa jest dostępna tylko na niektórych

skrzyżowaniach, oznaczonych symbolem m . W niektórych
przypadkach nawigacja głosowa nie jest dostępna, nawet jeśli w
danym momencie pojazd wykonuje skręt.

Nie jest to usterka.

Pojazd zboczył z sugerowanej trasy. Powróć na sugerowaną trasę lub przelicz
trasę.

Nawigacja jest wyłączona. Włącz nawigację głosową.
Nawigacja jest wyłączona. Włącz nawigację.

Podawane informacje nie odpowiadają
faktycznym warunkom jazdy.

Treść nawigacji może różnić się w zależności od rodzaju
skrzyżowań, na których należy skręcić.

Należy przestrzegać wszystkich przepisów
ruchu drogowego.
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INFORMACJE DROGOWE (dla Europy)

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Komunikaty drogowe nie są
wyświetlane.

Ustawienie komunikatów drogowych jest wyłączone. Włącz ustawienie komunikatów drogowych.
Pojazd znajduje się w obszarze, w którym informacje o
ruchu drogowym nie są dostępne.

Przewiń mapę do miejsca, w którym informacje o ruchu
są dostępne.

Ustawienie skali mapy uniemożliwia wyświetlenie ikon. Sprawdź, czy skala mapy jest ustawiona na poziomie
umożliwiającym wyświetlenie ikon.

“Komunikacje drogowe na mapie(jeśli na
wyposażeniu)” (strona 3-13)

Włączona jest opcja automatycznego
wyszukiwania objazdu, ale sugerowany
objazd nie umożliwia ominięcia
zatłoczonej drogi.

Na podstawie dostępnych informacji o sieci dróg i ruchu
drogowym, szybsza trasa nie została znaleziona.

Funkcja automatycznego wyszukiwania objazdu nie
służy do omijania zatorów drogowych. Najszybsza trasa
jest wyszukiwana biorąc pod uwagę takie warunki, jak
zatory drogowe. Kontynuuj jazdę sugerowaną trasą.

“Wyświetlanie dostępnych informacji
drogowych” (strona 6-2)

Trasa nie omija odcinka drogi, który
według informacji o ruchu jest
zamknięty z powodu robót drogowych.

System nawigacji nie umożliwia ominięcia robót
drogowych, jeśli rzeczywisty dzień i czas zakończenia
prac nie jest zgodny z zadeklarowanym terminem.

Obserwuj aktualne warunki na drodze i stosuj się do
oznakowania objazdów. Jeśli droga jest zamknięta,
skorzystaj z funkcji objazdu i ustaw odległość objazdu
w celu ominięcia zamkniętego odcinka.
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
System nie działa lub nieprawidłowo rozpoznaje
polecenie głosowe.

We wnętrzu pojazdu jest zbyt głośno. Zamknij okna lub ucisz pozostałych pasażerów.
Zbyt duża prędkość wentylatora klimatyzacji. Zmniejsz prędkość wentylatora klimatyzacji.
Zbyt duży hałas generowany przez samochód
podczas jazdy.

Zmniejsz prędkość pojazdu, a następnie
wypowiedz polecenie.

Polecenie głosowe zostało wypowiedziane zbyt
cicho.

Wypowiedz polecenie głośniej.

Zbyt szybko wypowiedziano polecenie. Wydaj polecenie, zwracając uwagę na spełnienie
poniższych warunków. Uruchomienie nawigacji
głosowej zostało potwierdzone, został
wyemitowany sygnał dźwiękowy a kolor ikon na
ekranie zmienił się z białego na pomarańczowy.

Zbyt wolno wypowiedziane polecenie. Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw
pomiędzy słowami.

System prosi o powtórzenie polecenia. Wymowa jest niedokładna. Mów wyraźniej.
Polecenie zostało wypowiedziane zbyt późno po
usłyszeniu sygnału.

Wypowiedz polecenie w ciągu 5 sekund od
spełnienia poniższych warunków. Uruchomienie
nawigacji głosowej zostało potwierdzone, został
wyemitowany sygnał dźwiękowy a kolor ikon na
ekranie zmienił się z białego na pomarańczowy.

Wypowiedziano nieprawidłowe polecenie. Wypowiedz polecenie lub numer wyświetlany na
ekranie na biało.
Wypowiedz polecenie widoczne na liście poleceń
głosowych.

System nieprawidłowo rozpoznaje wypowiadany
numer.

Wypowiedziano jednocześnie wiele cyfr. Wykonaj przerwę między odpowiednimi cyframi,
aby umożliwić systemowi prawidłowe rozpoznanie
numeru. Podczas wypowiadania numeru telefonu
rób przerwę po numerze kierunkowym, prefiksie
międzynarodowym itd.

ROZPOZNAWANIE MOWY
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Rozpoznawanie mowy nie działa, a po naciśnięciu

przycisku <m > dwukrotnie rozlega się sygnał
dźwiękowy.

Przycisk <m > zostaje naciśnięty zanim system
uzyskał gotowość do przyjęcia polecenia
głosowego.

Po włączeniu systemu Infiniti InTouch odczekaj z
wydaniem polecenia głosowego do osiągnięcia
gotowości przez system rozpoznawania mowy.
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