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Предговор

Благодарим ви, че купихте автомобил
INFINITI.

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

В този наръчник са включени инструкциите
за експлоатация на следните системи.

• Отопление и климатик

• Аудио

• Телефон със свободни ръце

• Приложения INFINITI InTouch

• Монитори

• Навигация

• Гласово разпознаване

• Други системи, видими/работещи на двойния
дисплей

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

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

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

• Не махайте това ръководство от автомобила,
когато го продавате. Следващият потребител на
тази система Infiniti InTouch може да се нуждае
от наръчника.
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В това ръководство са използвани специални
думи, символи, икони и илюстрации,
организирани по функции.

Моля, вижте следните елементи и се
запознайте с тях.

ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

ВНИМАНИЕ:

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

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

РЕФЕРЕНТНИ СИМВОЛИ

ИНФОРМАЦИЯ:

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

m Референтна страница:

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

< >:

Показва контролен бутон или превключвател.

[ ]:

Показва клавиш/елемент, показан на екрана.

m Гласова команда:

Това показва работа чрез гласова команда.

ЕКРАННИ ИЛЮСТРАЦИИ

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

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

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

5GH0158XZ
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
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Тази система е проектирана преди всичко, за
да ви помогне за приятното шофиране, както
е описано в този наръчник. Обаче, Вие,
шофьорът, трябва да използвате системата
безопасно и правилно. Информацията и
наличността на услугите може да не е винаги
актуална. Системата не заменя безопасното,
правилно и законосъобразно шофиране.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

• Винаги бъдете изключително внимателни, така
че пълното ви внимание да е насочено към
работата на автомобила. Ако системата не
реагира незабавно, моля, бъдете внимателни и
задръжте погледа си на пътя. Небрежното
шофиране може да доведе до катастрофа,
сериозни наранявания и смърт.

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

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

ВНИМАНИЕ:

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

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не работете със системата докато двигателят или
хибридната система са спрени. Това може да
разреди акумулатора на автомобила (12-волтовия
акумулатор). Когато използвате системата, винаги
поддържайте работещи двигателя или хибридната
система.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТТА

Въведение 1-3



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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

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

“Made for iPod”(Направено за iPod) и “Made
for iPhone” (Направено на iPhone) означава,
че електронният аксесоар е проектиран за
свързване специално към iPod или iPhone и е
сертифициран от разработчика, че отговаря
на стандартите за работни характеристики на
Apple. Apple не е отговорна за работата на
това устройство или за неговата
съвместимост със стандартите законите за
безопасност. Моля, отбележете, че
употребата на този аксесоар с iPod или iPhone
може да повлияе на безжичните
характеристики.

Apple, логото Apple, iPhone, iPod, iPod класик,
iPod nano, и iPod touch са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави. Lightning е търговска марка на
Apple Inc. App Store е сервизна марка на Apple
Inc.

Технологията за разпознаване на музика и
видео, както и свързаните с това данни се
предоставят от Gracenote®. Gracenote е
индустриален стандарт в музикалното
разпознаване и свързаното с това доставяне
на съдържание. За повече информация,
моля, посетете www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc и данните, свързани с
музика и видео от Gracenote, Inc., запазени
авторски права © 2000 към момент
Gracenote. Gracenote Software, запазени
авторски права © 2000 към момента
Gracenote. Един или повече патенти,
собственост на Gracenote са приложими за
този продукт и услуга. Посетете уебсайта на
Gracenote за непълния списък на приложими
патенти на Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, логото и логотипът
Gracenote, и логото “Powered by Gracenote” са
или регистрирани търговски марки и
търговски марки на Gracenote в САЩ и/или
други държави.

ЛАЗЕРНИ ИЗДЕЛИЯ ТЪРГОВСКИ МАРКИ
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Марката с думата Bluetooth® и логата са
регистрирани търговски марки, собственост
на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези
марки от DENSO CORPORATION е съгласно
лиценз. Други търговски марки и имена са
такива на съответните им собственици.

App StoreSM

Apple и логото Apple са търговски марки на
Apple Inc., регистрирана в САЩ и други
държави. App Store е сервизна марка на Apple
Inc.

Google PlayTM

Google Play е търговска марка на Google Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Всички права запазени.
Google CalendarTM календарно приложение е
търговска марка на Google Inc.

BLUETOOTH® УСТРОЙСТВА
За Европа:

Последната “ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ” (DoC) е налична на следния
адрес:
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

С настоящото DENSO CORPORATION заявява,
че тази DNNS085 система съответства на
основните изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/EО.

m

РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
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Infiniti InTouch управлява отоплението и
климатика, аудио, Монитор за задно
виждане/Монитор за околно виждане,
навигационна система (където е поставена),
Infiniti InTouch Apps, Bluetooth® Телефон със
свободни ръце и пр., като използва горния и
долния дисплей, INFINITI контролера, бутони
от меню и превключвател на волана.

Дизайнът и изгледа на бутоните може да се
различава в зависимост от модела и
спецификациите.

* Разположението на илюстрацията показва
модел с ляв волан (LHD). За моделите с десен
волан (RHD), някои изгледи на екрана ще
бъдат срещуположни.

j1 Превключвател на волана

“Превключвател на волана”
(страница 2-6)

j2 Медиен хъб

“Медиен хъб” (страница 2-6)

j3 Двоен дисплей

“Двоен дисплей” (страница 2-3)

j4 INFINITI контролер

“INFINITI контролер” (страница
2-4)

5GH0057X
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ДВОЕН ДИСПЛЕЙ
Горният сензорен екран (горен дисплей)
показва различна информация. Долният
сензорен екран (долен дисплей) може да бъде
използван за различни операции.

И двата дисплея могат да работя със сензорен
панел.

j1 Горният сензорен екран (горен дисплей)
Показва информация, системата за
наблюдение, навигация (където е
поставено).

“Горен дисплей със сензорен
екран (горен дисплей)”
(страница 2-12)

“Монитор за задно виждане
(където е поставен)” (страница 7-2)

“Настройки на Driver Assistance
(Асистент за шофиране) (където е
поставено)” (страница 8-26)

j2 Долният сензорен екран (долен дисплей)
Долният дисплей предоставя контроли,
чрез сензорен екран, за различни
автомобилни функции, включително
приложенията Infiniti InTouch и
навигационната система (където е
поставена), аудио системата и
отоплителната и климатична система, и
пр.

“Долен дисплей със сензорен
екран (долен дисплей)”
(страница 2-16)

j3 Бутони за отопление и климатик
Позволяват да контролирате отоплението
и климатика.

“Контроли за отопление и
климатик” (страница 3-3)

j4 Бутони на менюто на долния дисплей
Натиснете <AUDIO>(АУДИО),
<MENU>(МЕНЮ), или <CLIMATE>(КЛИМАТ),
за да се покажат функциите на долния
дисплей.

“Долен дисплей и бутони на
менюто” (страница 2-16)

j5 Основни аудио бутони
Позволяват да управлявате аудио
системата.

“Основни аудио бутони” (страница
4-11)

j6 <m > (Бутони за отопляеми седалки)
(където е поставено)
Шофьорската седалка и предната
пътническа седалка могат да бъдат
затоплени. За подробности, вижте
Наръчника на собственика.

Как се борави с дисплея
Дисплеят представлява дисплей на течни
кристали, с който трябва да се работи
внимателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никога не разглобявайте дисплея. Някои части
използват изключително високо напрежение.
Докосването до тях може да причини сериозно
нараняване.5GH0102X
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Характеристики на дисплей с течни
кристали:

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

• Някои пиксели на дисплея са по-тъмни или по-
ярки от останалите. Това е присъща
характеристика на дисплеите на течни
кристали, а не повреда.

• Остатък на предишното изображение може да
остане на екрана. Това също e присъщо на този
тип дисплеи и не е повреда.

Поддръжка на дисплея:

ВНИМАНИЕ:

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

• Почистете дисплеите при превключвател за
запалване в положение OFF. Ако дисплеите
бъдат почиствани докато превключвателя за
запалване е в положение ON, може да се стигне
до нежелана работа.

• Когато почиствате дисплеите, никога
използвайте груба кърпа, алкохол, бензин,
разредител или какъвто и да е разтворител или

хартиена кърпичка с почистващ препарат. Ако
направите това, може да надраскате или да
повредите панела.

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

• Когато почиствате дисплеите, използвайте
специална кърпа за почистване на дисплеи.

• Преди почистване, отстранете пясък или прах
от повърхността на дисплеите и изтръскайте
специалната кърпа за дисплеи, за да
предотвратите повреда на дисплеите.

• Ако дисплеите са много замърсени, навлажнете
кърпата за почистване на дисплеи и след това ги
почистете. Ако кърпата е навлажнена, уверете
се, че е изсъхнала достатъчно преди да я
приберете. По предмети, влезли в контакт с
кърпата може да се появят цветни петна.

• Специалната кърпа за почистване на дисплеи,
запазва свойствата си, дори ако бъде прана
често.

• Когато перете специалната кърпа за почистване
на дисплеи се уверете, че сте я изплакнали
добре, така че по нея да няма остатъци от
препарати.

• Когато гладите специалната кърпа за
почистване на дисплеи, използвайте ниска
температура от 80 до 120°C (176 до 248 °F).

INFINITI КОНТРОЛЕР
INFINITI контролерът работи с горния
дисплей.

j1 <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) (модели с
навигационна система)
Натиснете за показване на текущото
местоположение на автомобила на
картата.
Натиснете отново за показване на
лентата за изглед на дисплей и изгледи
на дисплея.
Натиснете и задръжте, да а чуете
текущото указание от програмирания
маршрут.
<DISP> (Модели без навигационна
система)
Натиснете за показване на лента за
изглед на дисплей.

“Лента за изглед на дисплей”
(страница 2-13)

5GH0103XZ

2-4 Начало на работа



j2 <m >
Натиснете за връщане към предишния
екран.

j3 < CAMERAm m > (КАМЕРА) (модели
със система на монитор за околно
виждане)
Натиснете, за да видите екрана на
Монитора за околно виждане.
Натиснете и задръжте за управление на
яркостта.
Когато дисплеите са изключени при
работеща система, натиснете и задръжте
за включване на дисплеите.
<m > (модели без система на Монитор
за околно виждане).
Натиснете за контрол на яркостта.
Натиснете и задръжте за включване/
изключване на дисплея (за горния и
долния дисплей).

j4 <m /OK>
Натиснете за въвеждане на избран
елемент.
Модели с навигационна система:
Ако този бутон е натисната докато е
показана карта се показва меню с
шорткъти на горния дисплей.

“Горен дисплей със сензорен
екран (горен дисплей)”
(страница 2-12)

j5 Централна шайба/Плъзгач
Плъзнете или завъртете, за да изберете
елемент от горния екран или за да
регулирате настроика (сила на звука,
яркост и пр.).
Модели без навигационна система:
Когато картата е показана на горния
дисплей, завъртете централната шайба,
за да регулирате мащаба на картата.
Картата може да бъде превъртяна в осем
посоки чрез плъзгача.
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ВОЛАНА
Превключвателят на волана управлява
основно горния дисплей (регулира силата на
звука, избира меню, разпознаване на глас,
Bluetooth® Телефон със свободни ръце).

Освен това може да управлява аудиото и
текстовите съобщения със свободни ръце,
функции, показани на долния дисплей.

j1 <m > (BACK):
Натиснете този бутон по време на
настройване, за да се върнете към
предишния екран. В екрана за
настройки този бутон може да се
използва също за прилагане на
настройка.

j2 <m /OK>:
Наклонете за избор на елемент от екрана
или регулиране на настройка. Натиснете
за вход в избран елемент.
За модели с навигационна система, ако
този превключвател е натиснат докато е
показана карта, се показва екран с меню
на горния.

“Горен дисплей със сензорен
екран (горен дисплей)” (страница
2-12)

Наклонете нагоре или надолу за да
работите с аудио системата, когато са
показани карта или изглед на дисплея на
горния дисплей.

“Бутони за аудио управление,
монтирани на волана” (страница
4-12)

j3 <-m + > (Сила на звука):
Натиснете, за да регулирате силата на
звука.

j4 <m > (TALK)(ГОВОРИ):
Натиснете, за да влезете в режим гласово
разпознаване.

“Даване на гласови команди”
(страница 10-2)

j5 <m > (PHONE) (ТЕЛЕФОН):
Натиснете за показване на екран за
работа с телефона със свободни ръце.
Когато получавате входящо обаждане,
натиснете превключвателя, за да
отговорите.

“Bluetooth® телефонна система за
свободни ръце” (страница 5-2)

МЕДИЕН ХЪБ
Медийният хъб се намира на централната
конзола и се състои от USB конектори,
допълнителни входни жакове и слот за SD
карта (където е поставен).

Модели с навигационна система:

5GH0040XZ

Тип A

5GH0675XZ

Тип B 5GH0496XZ
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j1 Допълнителен аудио входен жак:
Свързва аудио плейър, който използва
3,5 мм (1/8 инча) TRS конектор (като MP3
плейър и пр.) за възпроизвеждане на
музика.

j2 Допълнителен видео входен жак:
Свързва видео плейър за
възпроизвеждане на филми.

j3 Слот за SD карта (модели с
навигационна система)
Вкарайте SD карта. Бутнете вкараната
SD карта навътре и я освободете, за да я
извадите от слота. SD карта, съдържаща
картни данни е предоставена с
автомобила.

j4 USB/iPod Интерфейс:
Осъществява връзка за медийно
възпроизвеждане от iPod, iPhone или
USB памет.
Когато използвате приложението InTouch
с iPhone, свържете чрез USB кабел.
Вижте информацията от производителя
на Вашето устройство относно
правилната употреба и грижи за
устройството.

Модели без навигационна система:

j1 Допълнителен аудио входен жак

Свързва аудио плейър, който използва
3,5 мм (1/8 инча) TRS конектор (като MP3
плейър и пр.) за възпроизвеждане на
музика.

j2 Допълнителен видео входен жак

Свързва видео плейър за
възпроизвеждане на филми.

j3 USB/iPod порт за свързване:

Осъществява връзка за медийно
възпроизвеждане от iPod, iPhone или
USB памет.

Когато използвате приложението InTouch
с iPhone, свържете чрез USB кабел.

Вижте информацията от производителя
на Вашето устройство относно
правилната употреба и грижи за
устройството.

ВНИМАНИЕ:

• Никога не вкарвайте чужди предмети като
монети в слота за SD карта. Ако направите това
може да повредите устройството.

• Не претоварвайте SD картата, когато я вкарвате
в слота. Ако направите това може да повредите
устройството.

• SD картата може да бъде гореща, когато я
изваждате от устройството. Това не означава
повреда.

• В зависимост от размера и формата на USB
устройството, капакът на конзолата може да не
се затвори напълно. Не натискайте капака на
конзолата, за да се затвори, защото може да
повредите USB устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Дори когато iPod или iPhone са свързани и в
двата USB/iPod порта за връзка, системата
разпознава само едно от свързаните
устройства.

• Само едно от две свързани USB устройства
може да работи чрез системата за гласово
разпознаване.

5GH0567XZ
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• Модели с навигационна система:

Не изваждайте SD картата, съдържаща
картни данни. Ако SD картата, съдържаща
картни данни бъде извадена инцидентно,
вкарайте я отново и поставете
превключвателя за запалване в
положение “OFF”.

Системата се стартира, когато ключа за
запалване е в положение ACC или ON.

ВХОДЕН ЕКРАН
Автомобилът може да разпознае трима
уникални потребителя с персонални
настройки, свързани към Интелигентния
ключ, предназначен за всеки потребител.
Приветствен указателен екран с името на
потребителя се показва при регистриране на
съответния потребител всеки път щом
системата стартира.

“Дигитална среда с пълно
персонализиране (където е
поставена)” (страница 8-21)

Когато се използва Интелигентен ключ за
първи път, автомобилът ще покани
потребителя да създаде нова регистрация със
съобщение на долния дисплей.

“Потребителска регистрация”
(страница 8-22)

Избор на потребител

1. Системата се стартира, когато ключа за
запалване е в положение ON. Показва се
приветствен указателен дисплей.

2. Проверете съобщението, което се показва
на екрана. Ако името, показано на
приветствения екран е неправилно,
докоснете иконата за гост или иконата с
Вашето име.

5GH0198XZ

Горен дисплей

СТАРТОВА СИСТЕМА
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Основните методи за работа със сензорния
панел са обяснени тук.

• Докосване

Избира и изпълнява функцията на избрания
клавиш.

• Плъзгане

Страниците на екранното меню ще се
прелистят към следващата страница.

• Изтегляне

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

Модели с навигационна система:

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

“Работа със сензорния панел”
(страница 9-7).

5GH0160X

5GH0074X

5GH0227XZ

5GH0685XZ

РАБОТА СЪС СЕНЗОРНИЯ ПАНЕЛ
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РАБОТА С ЕКРАННОТО МЕНЮ

j1 Докоснете m за превъртане към
предишната страница.

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

j3 Докоснете m за превъртане към
следващата страница.

j4 Докоснете [m ] за достъп до менюто за
бърза настройка.

“Меню бърза настройка”
(страница 8-21)

j5 Указва позицията на текущо показаната
страница от общия брой налични
страници.

j6 Докоснете за показване на екран със
списък на потребители.

“Дигитална среда с пълно
персонализиране (където е
поставена)” (страница 8-21)

Може да се използва и плъзгащ жест, за да
преминавате бързо между екраните.

ПРЕВЪРТАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ИЛИ
СПИСЪК

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

j2 Докоснете исканият елемент.

j3 Ако името на елемента от списъка не е
показано изцяло (заради дължината),
докоснете m за показване на скритите
части на името.

j4 Докоснете [m ] или [m ] за
превъртане на съобщението или за
показване едновременно на един
елемент.
Докоснете [m ] или [m ], за да
прескочите към следващата страница.

ИЗБОР НА ЕЛЕМЕНТ

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

Докоснете [m ] за връщане към предишния
екран.

5GH0161XZ

5GH0030XZ
5GH0228XZ

ЕКРАННО МЕНЮ И НАЧИН НА РАБОТА
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РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ЗВУКА И
НАСТРОЙКИ
Ниво на силата на звука, яркост и пр. могат да
бъдат регулирани.

Докоснете клавишите за регулиране, като
[+]/[-], [L]/[R] и пр., за да регулирате всеки
елемент. Всеки път щом бъде натиснат
клавиш, индикаторът се мести по лентата.

КАК СЕ ВЪВЕЖДАТ БУКВИ И ЦИФРИ
Екранът с клавиатура се различава в
зависимост от модела и спецификацията.

Екран за въвеждане на символи
(букви и цифри)
Чрез клавиатурата могат да бъдат въвеждани
буквено цифрови символи.

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

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

j2 Въведените символи се показват.

j3 Докоснете [Delete] (Изтриване), за да
изтриете последният въведен символ.
Докоснете и задръжте [Delete]
(Изтриване), за да изтриете всички
въведени символи.

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

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

j6 Докоснете m или m , за да
преместите курсора.

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

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

• Докоснете [List] (Списък), за да се покаже списък
на съвпадащите символи.

• Когато бъде показано [And] (И) е възможно
търсенето на много думи. Докоснете [And] (И)
между думите, които сте въвели.

5GH0229XZ

5GH0687XZ

JNB0457XZ
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ГОРЕН ДИСПЛЕЙ СЪС СЕНЗОРЕН
ЕКРАН (горен дисплей)
За да работите с горния дисплей, докоснете
директно дисплея, натиснете превключвателя
на волана или използвайте INFINITI
контролера.

Меню с шорткъти (преки пътища)
Модели с навигационна система:

Менюто с шорткъти може да бъде показано
на горния дисплей. Дисплеят може да се
различава в зависимост от условията и
текущия картен екран.

Докато текущото местоположение на
автомобила е показано на картата, натиснете
<m /OK> на INFINITI контролера, за да се
покаже меню с шорткъти на горния дисплей.

Налични елементи:

• Аудио източник

• Аудио списък

• История на повикванията

• Телефонна книга

• Места в близост

• [Store Location] (Съхраняване на
местоположение)

• TURN ALC* ON (ВКЛЮЧВАНЕ НА ALC) (където е
поставено)

• Select Add/Edit (Избери Добави/Редактирай)

* ALC: Активен контрол на платно

Докато превъртате картата, натиснете
<m /OK> на INFINITI контролера, за да се
покаже менюто с шорткъти.

Налични елементи:

• Нова дестинация

• Покажи текущо местоположение

• Съхрани местоположения

• Места в близост

• Изтриване на съхранено местоположение

Модели без навигационна система:

Менюто с шорткъти може да бъде показано
на горния дисплей.

Натиснете <m /OK> на INFINITI контролера за
да се покаже менюто с шорткъти.

Налични елементи:

• Аудио източник

• Аудио списък

• История на повикванията

• Телефонна книга

5GH0222XZ

5GH0200XZ

5GH0183XZ

КАК ДА СЕ РАБОТИ С ДВОЙНИЯ ДИСПЛЕЙ
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• Select Add/Edit (Избери Добави/Редактирай)

Редактирай менюто с шорткъти:

Могат да се използват следните процедури за
редактиране или сортиране на менюто с
шорткъти.

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

2. Изберете исканата настройка.

• [Change Order] (Смени реда)

Сменете реда, в който елементите на
менюто се показват.

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

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

Лента за изглед на дисплей
На горния дисплей могат да бъдат показани
редица информационни екрани чрез избор от
Лента за изглед на дисплей.

За модели с навигационна система,
зададеният дисплей ще бъде показан в
допълнение към наличната навигационна
карта.

Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС)
(модели с навигационна система) или <DISP>
(модели без навигационна система), за да се
покаже Лента за изглед на дисплей.

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

Налични са следните изгледи на дисплеи.

Преглед на икономия на гориво:

Информацията за икономия на гориво може
да бъде проверена по време на шофиране.

Преглед на Доклад за еко шофиране:

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

5GH0208XZ

5GH0209XZ

5GH0174XZ
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За да подобрите своята оценка:

• При стартиране, натиснете леко педала на газта.

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

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

Преглед на горния дисплей на Аудио екран
(модели с навигационна система):

Чрез избиране на аудио екран на горния
дисплей ще бъдат показани радио станцията
и аудио екран, които текущо предават.

“Предпазни мерки при работа с аудио
системата” (страница 4-2)

Преглед на аналогов часовник и дата
(модели без навигационна система):

Аналоговият часовник и датата могат да бъдат
показани непрекъснато.

Преглед на разделена карта (модели с
навигационна система):

Картата може да бъде показана на разделен
екран. Всеки екран може да бъде регулиран
независимо.

Преглед на кръстовище (модели с
навигационна система):

Следващото кръстовище винаги е показано.

ИНФОРМАЦИЯ:

Когато е зададен маршрут, екранът с
кръстовището не е показан и картата е
показана на пълен екран.5GH0133XZ

5GH0185XZ

5GH0058XZ

5GH0059XZ
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Преглед на списък със завои (модели с
навигационна система):

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

Изглед Къде съм? (модели с навигационна
система) (където е поставено):

Това показва информация за текущото
местоположение на автомобила.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

Изглед Завой по завой (модели с
навигационна система):

Това показва точката за завиване при
шофиране съобразно маршрутното
насочване.

Персонализиране на Лента за
изглед на дисплей (модели с
навигационна система)
Иконите на менюто на Лентата за изглед на
дисплей могат да бъдат персонализирани.

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

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

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

5GB0350XZ 5GB0566XZ 5GB0567XZ
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4. Изберете екранът, който да бъде показан
на Лента за изглед на дисплей като
шорткът.

ДОЛЕН ДИСПЛЕЙ СЪС СЕНЗОРЕН
ЕКРАН (долен дисплей)

Долен дисплей и бутони на менюто
Долният дисплей предлага контроли на
сензорния екран за различни функции на
автомобила, включително приложенията
Infiniti InTouch, навигационната система
(където е поставена), аудио системата и
отоплителната и климатична система.

Този наръчник обяснява основната работа с
менюто на долния дисплей.

<AUDIO> (АУДИО), <MENU> (МЕНЮ) и <CLIMATE>
(КЛИМАТ) се намират в дъното на долния
дисплей.

Натиснете <AUDIO> (АУДИО), <MENU> (МЕНЮ)
или <CLIMATE> (КЛИМАТ) за да се покажат
функциите на долния дисплей.

Екранът за бутон на менюто, който е натиснат
е показан на долния дисплей.

Натиснете <AUDIO> (АУДИО)j1 :

Показва се аудио екранът.

Когато бъде натиснат <AUDIO> (АУДИО), докато
аудио екранът е показан ще бъде показан
списък с източници.

“Предпазни мерки при работа с аудио
системата” (страница 4-2)

Натиснете <MENU>j2 :

От това меню могат да бъдат достъпени почти
всички функции като настройка на
дестинация, избор на маршрут, активиране и
изтегляне на приложения, връзка с телефон,
информационен екран и други настройки.

Натиснете <CLIMATE> (КЛИМАТ)j3 :

Текущата информация за климатичния
контрол е показана на долния дисплей.
Докоснете директно клавиш, за да работите с
функциите на климатичната система.

“Предпазни мерки за работата на
отоплението и климатик” (страница
3-2)

Иконите и менютата, показани на екрана
може да се различават в зависимост от
моделите и спецификациите.

5GH0117XZ

5GH0186XZ

5GH0177XZ
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Модели с навигационна система:

j1 Показване на навигационен работен
екран на горната половина на дисплея.
Наличните функции ще се различават на
база текущите навигационни настройки.

“9. Работа с картаНавигация
(където е поставена)”

j2 Показване на навигационен работен
екран на долната половина на дисплея.
Докоснете [>]/[<], за да преминете към
предишния екран.

Операциите по първоначалната настройка,
включени в този раздел трябва да бъдат
извършени преди използване на системата за
първи път.

ЕКРАННИ НАСТРОЙКИ
В това меню дисплеят да бъде включен/
изключен и може да бъде регулирано
качеството на изображението на горния и
долния дисплей.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Screen] (Екран).

4. Докоснете искания елемент за настройка.

5GH0694XZ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
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Показване на настройките

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Screen] (Екран).

4. Докоснете [Display Settings] (Настройки на
дисплея).

5. Избор на дисплей, който да бъде сменен.

m : Настройка на горен екран.

m : Настройка на долен екран.

Налични настройки

[Brightness]
(Яркост)

Регулиране на яркостта.

[Contrast]
(Контраст)

Регулиране на контраста.

[Black Level]
(Ниво на
черно)

Регулиране на нивото на
черно.

Налични елементи
[Display Settings] (Настройки
на дисплея)

Регулиране качеството на изображението на горния и долния
дисплей.

“Показване на настройките” (страница 2-18)
[Display OFF] (Изключен
дисплей)

Изключва екрана.
За да включите отново дисплея, натиснете и задръжте <MENU>

(МЕНЮ), <CAMERAm m > (КАМЕРА) (модели с Монитор за

околно виждане) или <m > (модели без Монитор за околно
виждане) за повече от 2 секунди.

[Day/Night] (Ден/Нощ) Регулира яркостта на горния и долния дисплей.
Модели с навигационна система:
Цветът на картата може да бъде сменен между дневен режим и
нощен режим.

[Change Map Colour] (Смяна
на цвета на картата)*

Превключва цвета на картата между дневен и нощен режим.

[Reset Settings] (Нулиране на
настройки)

Връща настройките по подразбиране на дисплея.

*: Само за модели с навигационна система.

5GH0179XZ

2-18 Начало на работа



НАСТРОЙКИ ЗА СИЛА НА ЗВУКА

Елементите за настройка за сила на звука могат да бъдат включени/изключени и да бъде регулирана силата на звука за различни функции като
аудио, телефон (звънене, входящи и изходящи разговори), навигационни гласови указания (където е поставено) и системни звукови сигнали.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

Елемент от настройката Действие
[Volume Adjustment] (Регулиране на
силата на звука)

[Audio Volume] (Сила на звука) Регулира силата на звука на аудио системата.
[Voice Guidance] (Гласови напътствия)* Включване/изключване на гласовите напътствия.
[Guidance Volume] (Сила на звука на
насочване)*

Регулирайте силата на звука на гласовото насочване.

[Ringtone Volume] (Сила на звука на
звънене)

Регулирайте силата на звука на звънене.

[Phone Incoming Vol.] (Сила на звука при
входящо повикване)

Регулира силата на звука на входящо обаждане.

[Phone Outgoing Vol.] (Сила на звука при
изходящо повикване)

Регулира силата на звука на изходящо обаждане.

[RDS Volume] (сила на звука на RDS)
(където е поставено)

Регулира силата на звука на RDS и DAB (където е поставено)
съобщения.

[Sonar Volume] (Сила на звука на сонар) Регулирайте силата на предупрежденията с докосване на [+]/[-].
[Button Beep Sound] (Сила на звука на
бутони)

Включване/изключване на звука на бутоните и алармата за
забранени операции.

[Use Voice with Parking Guide]
(Използване на Гласови и Паркинг
указания) (където е поставено)

Включване/изключване на указанията за паркиране.

*: Само за модели с навигационна система.
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НАСТРОЙКИ ЗА ЕЗИК И МЕРНИ ЕДИНИЦИ

От екран Език и мерни единици, можете да смените езика на горния и долния дисплей е мерните единици, използвани от системата.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Other] (Друго).

Наличните елементи за настройка могат да се различават, в зависимост от моделите и спецификациите.

Елемент от настройката Действие
[Language & Units] (Език и
мерни единици)

[System Language] (Системен
език) (където е поставено)

Изберете език за горния и долния дисплей.

[Fuel Economy Unit Settings]
(Настройка на единици за
икономия на гориво)

Изберете предпочитаните единици.

[Temperature Units]
(Температурни единици)

Изберете предпочитаните температурни единици.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Не сменяйте положението на превключвателя за запалване, докато сменяте езиците.

• Ако избраният език е поддържан от комбинирания прибор, потвърждаващо съобщение пита дали искате да смените езика на прибора. Изберете [Yes] (Да) за да
приложите езиковите настройки и на прибора.

• Езиковите настройки са приложими и за системата за гласово разпознаване. Системата за гласово разпознаване може да бъде използвана само ако езикът се
поддържа от нея.

• В зависимост от избраният език, наличните гласови команди за системата за гласово разпознаване може да се различават.
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НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Настройките на часовника могат да бъдат сменени.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

Наличните елементи за настройка могат да се различават, в зависимост от моделите и спецификациите.

Елемент от настройката Действие
[On-screen Clock] (Часовник на екрана) Включете/изключете часовника на екрана. Когато този елемент е включен се появява

дисплей часовник.
[Summer Time] (Лятно време) (където е поставено) Избор на настройка за лятно часово време между [ON] (ВКЛ), [OFF] (ИЗКЛ) или [Auto] (Авто).

Всеки път, когато този елемент бъде докоснат, настройката се сменя.
[Clock Format (24h)] (Формат на часовника (24ч)) Превключете формата на часовника между 12-часов и 24-часов. Когато индикаторната лампа

светне, часовникът е настроен на 24 часов формат.
[Time Zone] (Часова зона) (където е приложимо) Изберете подходяща часова зона от списъка с дестинации. Ако е избрано [Auto] (Авто),

системата избира часовата зона автоматично.
[Offset Adjustment] (Регулиране на изместване) Регулиране на офсетна стойност (часове и минути).
[>] [Adjust Time]

(Регулирана на час)
Сверете часовника като увеличавате или намалявате стойността.

[Calendar Adjustment]
(Настройка на
календар)

Настройка на година, месец и ден.

ИНФОРМАЦИЯ:

В зависимост от модела, [Clock] (Часовник) може да не е посочен в [Other] (Други) след докосване на [Settings] (Настройки).
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СДВОЯВАНЕ НА BLUETOOTH®
УСТРОЙСТВО
Вашият автомобил е оборудван н Bluetooth®
Телефонна система за свободни ръце и
Bluetooth® аудио възпроизвеждащо
устройство. Ако сте собственик на съвместим
Bluetooth® мобилен телефон или Bluetooth®
аудио модул, можете да настроите безжична
връзка между вашия мобилен телефон и
автомобилния телефонен модул или
Bluetooth® аудио възпроизвеждащо
устройство към автомобилния аудио модул. С
безжичната технология Bluetooth® можете да
провеждате разговори, чрез своя мобилен
телефон в джоба ви и да слушате музика от
вашето Bluetooth® аудио възпроизвеждащо
устройство през системата на автомобила.

Режим на сдвояване на
телефон/аудио устройство
1. Натиснете <MENU> и докоснете [Settings]

(Настройки).

2. Докоснете [Bluetooth] и [Pair Device]
(Свързване на устройство).

3. Докоснете [Add New (X/5 Free)] (Добави нов
(X/5 Свободен), за да регистрирате
устройство.

4. Когато върху екрана се появи PIN код,
използвайте съвместимия Bluetooth®
мобилен телефон, за да въведете пин кода.

Процедурата за свързване за мобилни
телефони се различава в зависимост от
модела на мобилния телефон. Вижте
наръчника на собственика на мобилния
телефон за подробности.

Когато свързването приключи, екранът ще
се върне към дисплея за настройки на
Bluetooth®.

Ако регистрираното устройство има аудио
и телефонни функции, системата показва
съобщение, питайки дали искате да
регистрирате устройството за друга
функция.

Процедурата за свързване на мобилен
телефон/аудио устройство се различава в
зависимост от Bluetooth® устройството.
Вижте наръчника на собственика на
Bluetooth® устройството за подробности.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Някои мобилни телефони или други устройства
могат да причинят смущения или бръмчене, което
се чува от високоговорителите на аудио системата.
Преместването на устройството на друго място
може да намали или да отстрани шумовете.

ИНФОРМАЦИЯ:

За Европа:

Посетете www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html или се консултирайте с INFINITI
център или квалифициран сервиз за
информация относно свързването на
Bluetooth® устройство към автомобила.

С изключение на Европа:

Консултирайте се с INFINITI център или
квалифициран сервиз за информация
относно свързване на Bluetooth® устройство
към автомобила.

Настройки за Bluetooth®
Настройките Bluetooth® могат да бъдат
направени в детайли съгласно
потребителските предпочитания.

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

2. Докоснете [Bluetooth].

3. Докоснете исканият елемент.

• [Bluetooth]

Включете/изключете Bluetooth®
връзката на автомобила.

• [Pair Device] (Свързване на устройство)

Докоснете този елемент, за да свържете
the Bluetooth® устройство. Можете също
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така да изтриете регистрирано устройство
и да покажете информация за
регистрирано устройство.

• [Select Phone] (Изберете телефон)

Регистрираните Bluetooth® телефони с
функционалност “свободни ръце” са
показани в списъка. Изберете устройство
от списъка, за да разкачите или свържете
Bluetooth® устройство.

• [Select Audio Device] (Избор на аудио
устройство)

Регистрираните Bluetooth® аудио
плейъри са показани в списъка. Изберете
устройство от списъка, за да разкачите
или свържете Bluetooth® устройство.

• [Vehicle Bluetooth Device Info.] (Информация за
Bluetooth устройство на автомобила)

Името на регистрираното устройство и PIN
код могат да бъдат променени.

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

Стартиране на системата

Поради големият брой функции и
възможности, които системата Infiniti InTouch
трябва да зареди при стартиране, може да
отнеме до минута, докато бъдат налични
всички функции (като Apps (Приложения)).
През това време, системата ще изведе
съобщение, показващо, че приложението се
зарежда. По време на периода на стартиране,
преди то да приключи ще бъдат налични
хардуерните бутони и контроли за аудио и
климатик. Функциите ще бъдат налични в
следния ред.

• Хардуерни бутони за управление на климатика

• Сила на звука и възпроизвеждане на музика

• Достъп до пълния екран Аудио и Климат

• Пълна наличност на приложения – системата ще
покаже съобщение, показващо завършването
на зареждането на приложенията.

Закъснение на системна реакция

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

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

Ако системата временно не реагира на
команди, системата може лесно да бъде
нулирана. Просто натиснете кнобката
<VOL/m > за поне за 5 секунди. Системата
ще се изключи и рестартира.

След рестартирането, всички функции ще
бъдат налични.

• Аудиото ще се възстанови, но ако сте
използвали Bluetooth® аудио или аудио
приложение, може да е необходимо да
установите отново връзката.

• Ако е бил зададен навигационен маршрут, той
трябва да се възстанови автоматично (модели с
навигационна система).

• Ако в процес е бил телефонен разговор, той
може да бъде временно прехвърлен към
слушалката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ
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Нулиране на системата

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

Актуализации на системата

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

Съвети за работа

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

• Прекалено бързата работа с INFINITI
контролера, контролите на волана или други
контроли може да причини забавяне между

контрола и дисплея. Работете с контролите
внимателно и позволявайте на системата да
реагира на Вашата заявка.

• Използвайте Infiniti InTouch, само след като сте
спрели автомобила на безопасно място. Ако
искате да използвате Infiniti InTouch по време на
шофиране, INFINITI препоръчва да използвате
гласово разпознаване, когато е възможно и да
бъдете изключително внимателни през цялото
време, така че цялото ви внимание да е
насочено към работата с автомобила. Някои
функционалности на сензорния екран нарочно
не са налични по време на шофиране. Моля,
прегледайте наличните гласови команди като
натиснете <m > на волана, а след това изберете
категория на дисплея.

• В някои ситуации, системата може да не
разпознае Вашата команда, дори ако кажете
точната команда. Това може да се дължи на
акустичните условия или акцент.

• Bluetooth® съвместимост: Някои безжични
устройства не позволяват изтегляне на
телефонна книга, текстови съобщения или
други Bluetooth® аудио функции. Някои
безжични устройства може да функционират
само частично, дори телефонът да е съвместим
с комуникация за свободни ръце. Ако Вашия
телефон е посочен като съвместим, но все пак
изпитвате проблеми, моля, потвърдете, че
Вашия телефон е снабден с последния софтуер.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Отоплението и климатика работят, само когато
двигателят или хибридната система работят.

• Никога не оставяйте деца или възрастни, които
обикновено се нуждаят от чужда подкрепа,
сами в автомобила си. Домашните любимци
също не трябва да бъдат оставяни сами. В
горещи слънчеви дни температурите в затворен
автомобил могат бързо да станат достатъчно
високи, за да причинят сериозни и дори
фатални наранявания на хората или животните.

• Не използвайте режима за рециркулация за
дълги периоди тъй като това може да направи
въздуха застоял, а прозорците да се запотят.

• Не настройвайте отоплението и
климатизацията докато шофирате, за да може
цялото ви внимание да бъде насочено към
работата на автомобила.

• Изключете системата, когато двигателят или
хибридната система не работи за
предотвратяване на изтощаването на
акумулатора.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В климатика се формира конденз, когато той
работи (където е поставен) и се изхвърля безопасно
под автомобила.

По тази причина следи от вода по земята са нещо
нормално.

ИНФОРМАЦИЯ:

• В модула за отопление и климатик може да се
натрупат миризми от вътрешността на
автомобила и отвън. Миризмите могат да
навлезе в пътническия салон през
вентилационните отвори.

• Когато паркирате, настройте контролите на
отоплението и климатика така, че да изключат
въздушната рециркулация, позволявайки
навлизането на свеж въздух в пътническия
салон. Това трябва да помогне за намаляването
на миризмите в автомобила.

За модели със система Стоп/Старт (където е
поставено)

Системата Стоп/Старт няма да спре двигателя
при следните обстоятелства:

• Режимът за преден размразител е включен.

• Режимът за размразяване на задния прозорец е
включен.

Докато двигателят е спрян от системата за
спиране на празен ход (Стоп/Старт), при едно
от следните действия двигателят ще се
стартира автоматично:

• Изключване на режимът за преден
размразител.

• Включване на размразителя на задния
прозорец.

Когато двигателят е спрян от системата Стоп
на празен ход (Стоп/Старт), работните
характеристики на отоплението и климатика
може да са намалени за минимизиране
консумацията на гориво. За постигане на най-
добро представяне на отоплението и
климатика, включете настройка [Use A/C
While Idling] (Използвай климатик на празен
ход).

“Настройки за отопление и климатик”
(страница 3-11)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА РАБОТАТА НА
ОТОПЛЕНИЕТО И КЛИМАТИК
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* Видът на превключвателя на илюстрацията
е за модел с ляв волан (LHD). За моделите с
десен волан (RHD), разположението на
превключвателя ще бъде противоположното.

5GC0001X

Бутни и долния сензорен дисплей (долен дисплей)

КОНТРОЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИК
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5GC0017XZ

Екран Климат без нагревател на волана (долен дисплей)
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j1 <m >/<m >:
Натиснете <m > и <m >, за да
регулирате температурата. Когато е
включен двоен режим, температурата за
шофьора и пътника отпред могат да
бъдат регулирани отделно чрез <m > и
<m > от съответните страни. Когато
двойният режим е изключен,

температурата и за шофьора и за
пътника отпред могат да бъдат
регулирани с бутоните за управление на
температурата от страната а шофьора.

j2 <AUTO> (АВТО):
Натиснете <AUTO> (АВТО), за да зададете
автоматичен режим за управление,
който регулира въздушното
разпределение, температурата и
скоростта на вентилатора автоматично.

j3 m /m :
Скоростта на въздуха от
вентилационните отвори може да бъде
променена.
Натиснете <m > или докоснете [-m ] за
да намалите скоростта на вентилатора.
Натиснете +<m > или
докоснете/[m +], за да увеличите
скоростта на вентилатора.
За детайли относно вентилационните
отвори, направете справка в Наръчника
на собственика.

j4 m :
Текущият режим за въздушен поток е
показан на екрана Климат. Натиснете
<m > или докоснете [m ], за да
смените режима на въздушен поток.

5GC0019XZ

Екран Климат с нагревател на волана (долен дисплей)
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m
Въздушен поток от централните и
странични вентилационни
отвори.

m
Въздушен поток от централните и
странични вентилационни
отвори, както и от отворите при
краката.

m
Въздушен поток от отворите при
краката.

m
Въздушен поток при премахване
на замъгляване и от отворите при
краката.

j5 m /m (където е поставено):
Шофьорската седалка и предната
пътническа седалка могат да бъдат
отоплявани.
За подробности, вижте Наръчника на
собственика.

j6 Долен сензорен екран (долен дисплей):
Когато е натиснат <CLIMATE> (КЛИМАТ),
екранът Климат ще бъде показан на
долния дисплей.

j7 <m >:
Натиснете <m >, за превключване на
вентилацията между режим на въздушна
рециркулация (включена индикаторна
лампа) и режим свеж въздух (изключена
индикаторна лампа).

j8 <m >:
Натиснете за отстраняване на
замъгляване/размразяване на предното

стъкло.
За бързо отстраняване на лед от
предното стъкло, настройте скоростта на
вентилатора на максимум.
Когато е натиснат <m >, климатикът ще
се включи автоматично при външни
температури под −5°C ( 23°F) и ще
превключи на режим за свеж въздух за
по-добро отстраняване на замъгляване.

j9 <m >:
Натиснете, за да активирате
размразяването на задния прозорец и
външните огледала.

“Почистване на запотяване за
заден прозорец и странични
огледала” (страница 3-11)

j10 <ON/OFF>:
Натиснете за включване/изключване на
система за климатичен контрол.

j11 <CLIMATE>(Климат):
Натиснете за показване на екран Климат
на долния дисплей.

j12 Индикатори за настройка на
температурата:
Температурната настройка е
деактивирана. В двоен режим,
температурата откъм шофьорската
седалка и тази за пътническата седалка
отпред могат да бъдат зададени
независимо.

j13 Индикатори за режим:
Показан е статуса на активния режим.

DUAL
(ДВОЕН)

Активен е двоен режим.
Температурата от страната на
шофьора и на пътника могат да
бъдат настроени независимо.

[AUTO]
(АВТО)

Активен е автоматичен режим.
Температурата и скоростта на
вентилатора се регулират
автоматично.

j14 [Auto Recirc] (Авто рециркулация) (където
е поставено):
Докоснете за включване/изключване на
автоматичния режим за рециркулация.

“Разширена система за контрол на
климата (където е поставена)”
(страница 3-9)

j15 [DUAL] (ДВОЕН):
Докоснете, за да включите/изключите
двойния режим. Когато е зададен двоен
режим, температурите за седалката на
пътника и шофьора могат да бъдат
регулирани независимо.

j16 [A/C] (Климатик):
Докоснете, за да включите/изключите
режим климатик. Включете режим A/C за
ефективно охлаждане и
обезвлажняване.
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j17 [Steering Heater] (Нагревател на волана)
(където е поставен):
Докоснете за включване/изключване на
отопление на волана.
За подробности вижте Наръчника на
собственика.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Индикаторните лампи на контролните бутони и
иконите на екрана указват дали функцията е
включена или изключена.

• Настройките на системата за отопление и
климатизация могат да бъдат свързани с всеки
Интелигентен ключ.

“Дигитална среда с пълно
персонализиране (където е поставена)”
(страница 8-21)

АВТОМАТИЧНА РАБОТА

Охлаждане и/или обезвлажняващо
отопление (АВТО)
Този режим може да бъде използван през
цялата година. Системата работи
автоматично за управление на
температурата, въздушния поток и скоростта
на вентилатора.

1. Натиснете <AUTO> (АВТО). Индикаторната
лампа на бутона ще светне, а на екрана
Климат ще се покаже “AUTO” (АВТО).

2. Натиснете <m > и <m > от страната на
шофьора, за да зададете исканата
температура.

• Температурата в пътническия салон ще бъде
поддържана автоматично. Разпределението
на въздушния поток и скоростта на
вентилатора също ще бъде контролирана
автоматично.

• Когато е включен DUAL (ДВОЕН) режим,
можете да зададете индивидуално
температурите за страната на шофьора и
пътника отпред с натискане на <m > и
<m > от съответната страна. За да включите
DUAL (ДВОЕН) режим, докоснете [DUAL]
(ДВОЕН) на долния дисплей (“DUAL” ще
изчезне от долния дисплей). За да
деактивирате контрола на температурата на

седалката на пътника отпред, докоснете
[DUAL] (ДВОЕН), за да изключите режим DUAL
(ДВОЕН).

ИНФОРМАЦИЯ:

Може да се види мъгла, която излиза през
вентилационните отвори в горещо влажно
време, тъй като въздухът се охлажда бързо.
Това не означава повреда.

Отопление (климатикът е изключен)
В този режим климатикът не се активира.
Използвайте този режим, когато се нуждаете
само от отопление.

1. Докоснете [A/C] на долния дисплей.
Индикаторът A/C ще се изключи.

2. Натиснете <m > и <m >от страната на
шофьора, за да зададете исканата
температура.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Температурата в пътническия салон ще бъде
поддържана автоматично. Разпределението на
въздушния поток и скоростта на вентилатора
при този режим също ще бъдат контролирани
автоматично.

• Не настройвайте температура по-ниска от
външната температура на въздуха. В противен
случай системата може да не работи правилно.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЧЕН
КОНТРОЛ
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• Този режим е препоръчителен, ако има
замъгляване на прозореца.

Обезвлажняване размразяване или
отстраняване на замъгляване
1. Натиснете <m >. Индикаторната лампа

върху бутона ще светне.

2. Натиснете <m > и <m > от страната на
шофьора, за да зададете исканата
температура.

ИНФОРМАЦИЯ:

• За да отстраните бързо лед от външната страна
на прозорците, задайте на максимум скоростта
на вентилатора.

• Когато е възможно след като челното стъкло е
почистено, натиснете <AUTO> (АВТО), за да се
върнете към автоматичен режим.

• Когато бъде натиснат <m >, климатикът
автоматично ще се включи при външни
температури над −5°C (23°F), за да размрази
предното стъкло, а режимът за рециркулация на
въздуха автоматично ще се изключи.

За да се подобри отстраняването на
замъгляване в пътническия салон се
всмуква външен въздух.

РАЗШИРЕНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ
НА КЛИМАТА (където е поставена)
Разширената система за контрол на климата
поддържа въздуха в автомобила чист като
използва управление за циркулация на
въздуха със сензор за регистриране на
отработени газове/външни миризми.

Автоматичният контрол на
въздушната рециркулация със
сензор за регистрация на
отработени газове/външни
миризми
Разширената система за контрол на климата
е снабдена със сензор за регистрация на
отработени газове/външни миризми. Когато
автоматичният контрол за въздушна
циркулация е активиран с натискане на [Auto
Recirc] (Авто рециркулация) на екрана
Климат, сензорът регистрира миризми извън
автомобила като пулп или химикали, и
отработени газове като бензин и дизел.
Когато бъдат регистрирани такива миризми,
дисплеят и системата автоматично
превключва между свеж въздух към режим за
рециркулация.

За първите 5 минути, когато е включен
автоматичният режим за управление на
циркулацията, режимът за въздушна
рециркулация е избран за предотвратяване

навлизането на прах, замърсяване и полени,
а въздухът в автомобила да бъде изчистен.

След 5 минути, сензорът установява
наличието на отработени газове и
автоматично превключва между режимите на
рециркулация и режим със свеж въздух.

ИНФОРМАЦИЯ:

Режимът за автоматична рециркулация на
въздуха могат да бъдат активирани при
следните условия.

• Управлението на въздушния контрол не е в
режим за отстраняване на замъгляване/
размразяване на челното стъкло
(индикаторната лампа <m > изключена).

• Външната температура е приблизително 0°C
(32°F) или повече.
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СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

* Разположението на илюстрацията показва
модел с ляв волан (LHD). За моделите с десен
волан (RHD), изгледът на екрана ще бъде
срещуположен.

• СензоритеjA иjB на приборния панел помагат
да се поддържа постоянна температура. Не
слагайте нищо върху или около тези сензори.

• Когато температурата на охладителната течност
за двигателя и външната въздушна температура
са ниски, въздухът може да не навлиза правилно
от въздуховодите на пода. Това не е повреда.
След повишаване на температурата на
охладителната течност за двигателя, въздухът
ще преминава нормално през въздуховодите на
пода.

• Може да се види мъгла, която излиза през
вентилационните отвори в горещо влажно
време, тъй като въздухът се охлажда бързо. Това
не означава повреда.

ФИЛТЪР НА КЛИМАТИКА
Модели с разширена система за контрол на
климата:

Климатичната система е оборудвана с филтър
с натурални гроздови семена, с
дезодорираща функция, който събира и
неутрализира праха, полени, мръсотия и т.н.
За да сте сигурни, че климатика нагрява,
премахва замъгляване, и вентилира
ефективно, сменяйте филтъра съобразно
определените интервали за поддръжка,
посочени в отделна брошура за поддръжка.
За да смените филтъра се свържете с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

Филтърът трябва да бъде сменян, ако
въздушният поток намалее значително или
прозорците се замъгляват лесно, когато
работи отоплението или климатика.

Модели без разширена система за контрол
на климата:

Климатичната система е оборудвана с
филтър, с дезодорираща функция, който
събира и неутрализира прах, полени,
мръсотия и т.н. За да сте сигурни, че
климатика нагрява, премахва замъгляване, и
вентилира ефективно, сменяйте филтъра
съобразно определените интервали за
поддръжка, посочени в отделна брошура за
поддръжка. За да смените филтъра се
свържете с INFINITI център или квалифициран
сервиз.

Филтърът трябва да бъде сменян, ако
въздушният поток намалее значително или
прозорците се замъгляват лесно, когато
работи отоплението или климатика.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕ И
КЛИМАТИК
Системата за отопление и климатик във
Вашия автомобил е заредена с хладилен
агент, който е съобразен с околната среда.
Този хладилен агент е безвреден за озоновия
слой. Все пак, се изисква специално
оборудване за зареждане и смазочен
материал, когато се обслужва климатика.
Употребата на неподходящи хладилни агенти
или смазочни материали може да доведе до
сериозна повреда на Вашата климатична
система. (Направете справка в Наръчника на

5GC0006XZ
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собственика за препоръки относно хладилен
агент и смазка за системата за отопление и
климатик.)

Вашият INFINITI център или квалифициран
сервиз ще могат да обслужат вашата
климатична и отоплителна система,
благоприятна към околната среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Системата съдържа хладилни агенти под високо
налягане. За да избегнете нараняване, всеки
сервиз за климатици трябва да бъде извършван от
опитни техници с подходящо оборудване.

ВНИМАНИЕ:

• Когато почиствате отвътре задния прозорец,
внимавайте да не надраскате или нараните
реотаните на размразителя.

• Акумулаторът може да бъде изтощен, ако
размразителят работи докато двигателят или
хибридната система не работят.

За почистване на запотавяне/размразяване
на стъклото на задния прозорец и външните
огледала, стартирайте двигателя или
хибридната система и натиснете <m >.
Индикаторната лампа върху бутона ще
светне. Натиснете <m > отново за да
изключите почистването на размразителя.

Размрасителят се изключва автоматично след
приблизително 15 минути.

Настройките на отоплението и климатика
могат да бъдат сменени от екрана.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Climate] (Климат).

ИНФОРМАЦИЯ:

В зависимост от модела на автомобила
[Climate] (Климат) може да е в списък [Other]
(Други).

Налични настройки

• [Left Seat Heater] (Нагревател на лява седалка)/
[Right Seat Heater] (Нагревател на дясна
седалка) (където е поставен)

Настройките на температурата за
седалката на шофьора и предната
пътническа седалка за автоматичен
режим за отопление на седалките могат да
бъдат променени отделно.

За подробности по отношение на
отопляемите седалки, вижте Наръчника
на собственика.

• [Use A/C While Idling] (Използване на A/C по
време на празен ход) (където е поставено)

Докоснете за включване/изключване на
приоритетния режим за спиране на
празен ход (Стоп/Старт). Когато този
елемент е включен, използването на

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАПОТЯВАНЕ ЗА ЗАДЕН
ПРОЗОРЕЦ И СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА

НАСТРОЙКИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИК
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климатика няма да се повлияе от
активирането на спирането на празен ход
(Стоп/Старт). Когато този елемент е
изключен, управлението на
температурата ще бъде повлияно от
активирането на спирането на празен ход
(Стоп/Старт).

• [Steering Heater] (Нагревател на волана) (където
е поставен)

Нагревателят на волана може да бъде
включен/изключен.

За подробности по отношение на
отопляемия волан, вижте Наръчника на
собственика.

• [Auto Steering Wheel Heater] (Автоматичен
нагревател на волана) (където е поставено)

Автоматичният контролен режим за
нагревателя на волана може да бъде
включен/изключен. Когато този елемент е
включен, нагревателя на волана ще се
включи автоматично, ако температурата в
купето е по-ниска в момента на включване
на запалването. Независимо от
температурата, нагревателя на волана ще
се изключи след 30 минути.

Ако нагревателят на волана е включен/
изключен ръчно, чрез докосване на
[Steering Wheel Heater] (Нагревател на
волана) на екрана Climate (Климат),

автоматичният режим за нагряване на
волана ще бъде отменен и системата ще
се върне към ръчен режим.

За подробности по отношение на
отопляемия волан, вижте Наръчника на
собственика.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако температурата на повърхността на
волана е по-висока от температурата, при
която системата е проектирана да работи,
системата няма да нагрее волана. Това не
е повреда.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Шофьорът не трябва да се опитва да работи с
аудио системата, докато автомобилът е в
движение, така че цялото му внимание да е
насочено към работата на автомобила.

• Паркирайте автомобила на безопасно място и
задействайте ръчната спирачка, за да работите
с аудио системата и за възпроизвеждане на
филми (където е поставено).

ВНИМАНИЕ:

• Работете с аудио системата само когато
двигателят на автомобила или хибридната
система работят. Работата на аудио системата
за продължителен период от време без
двигателя или хибридната система да са
включени може да изтощи акумулатора на
автомобила.

• Не допускайте намокряне на системата.
Повишената влажност, например при
разливане на течности, може да причини
повреди на системата.

РАДИО
Натиснете превключвателя за запалване в
положение ACC или ON преди да включите
радиото. Ако слушате радио станция, когато
двигателят или хибридната система не
работят, превключвателят за запалване
трябва да бъде в положение ACC.

Радио приемът се влияе от силата на сигнала
на радио станцията, разстоянието от радио
предавателя, сгради, мостове, планини и
други външни фактори. Периодичните
промени в качеството на сигнала обичайно
са причинени от външни фактори.

Използването на мобилни телефони вътре в
автомобила или в близост до него може да
повлияят на качеството на радио
приемането.

Радио прием
Вашата радио система е оборудвана с
електронни вериги последно поколение, за
подобряване приемането на радио сигнали.
Тези вериги са проектирани за разширяване
обхвата на прием и за подобряване
качеството му.

Все пак, има някои основни характеристики
и за FM, и за AM радио сигнали, които могат
да повлияят на качеството на приемането на
радио сигнали в движещ се автомобил, дори
да се използва оборудване с най-добро
качество. Тези характеристики са напълно
нормални в дадена област и не сочат за
неизправност на радио системата.

Условията за приемане на радио сигнал ще се
променят непрекъснато заради движението
на автомобила. Сградите, терена,
разстоянието на сигнала и влиянието на
други автомобили мога да повлияят

негативно на приемането. По-долу са описани
някои от факторите, които влияят на
приемането на радио сигнали.

Някои мобилни телефони или други
устройства могат да причинят смущения или
бръмчене, което се чува от
високоговорителите на аудио системата.
Преместването на устройството на друго
място може да намали или да отстрани
шумовете.

FM радио прием
МАКСИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ НА СИГНАЛ

• FM: 40 до 48 км (25 до 30 мили)

• AM: 97 до 209 км (60 до 130 мили)

Обхват: FM обхватът е ограничен нормално от
40 до 48 км (25 до 30 мили), като
монофонични (единична станция) FM станции
имат малко по-голям обхват от стерео FM.
Външните влияния могат понякога да
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повлияят, ако FM станцията е в рамките на
40 км (25 мили). Силата на FM сигнала е
свързана директно с разстоянието между
предавателя и приемника. FM сигналите
следват пътя на визирна линия, показвайки
много от характеристиките на светлината.
Например, те ще се отразят в предмети.

Заглушаване и отклоняване: Тъй като вашия
автомобил се движи далеч от предавателя на
станцията, сигналите ще имат склонност за
заглъхване и/или отклоняване.

Шум и колебания: По време на влияние на
сигнала от сгради, големи хълмове и поради
позицията на антената, обикновено във
връзка с повишена дистанция от предавателя,
може да бъдат чути шум или колебания. Това
може да бъде намалено с намаляването на
настройката за високи честоти за намаляване
на реакцията на високи честоти.

Многопътен прием: поради рефлективните
характеристики на FM сигналите, от
приемника могат да бъдат приети
едновременно директни и отразени сигнали.
Сигналите може да се прекъснат един с друг,
което да доведе до моментно колебание или
загуба на звука.

AM радио прием
AM сигналите, поради тяхната ниска честота,
могат да се огънат около обекти и да
прескачат по земята. В допълнение,
сигналите могат да отскачат от йоносферата
и да се огънат по земята. Поради тези
характеристики, AM сигналите са обект на
влияние докато пътуват от предавателя до
приемника.

Заглъхване: Това се случва когато
автомобилът преминава през подлези на
магистрали или области с много високи
сгради. Освен това се случва за няколко
секунди по време на турбуленция в
йоносферата, дори в области, където няма
препятствия.

Шум: Причинен от гръмотевици,
електропроводи, светлинни знаци и дори
светофари.

Дигитално аудио разпространяване
(DAB) (където е поставено)
Поддържаните стандарти за тази система са
DAB и DAB+.

Някои станции не поддържат EPG
(Електрическо програмно ръководство).

В зависимост от състоянието на прием,
получаването или актуализиране на EPG
данните може да отнеме известно време.

КОМПАКТ ДИСК (CD) ПЛЕЙЪР

• Не притискайте със сила диска в слота. Това би
повредило диска и/или плейъра.

• Опитвайки се да заредите CD при затворена
вратичка за CD би повредило диска и/или CD
плейъра.

SAA0480
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• При студено време или дъждовни дни, плейърът
може да не функционира правилно заради
влажността. Ако това се случи, извадете диска и
подсушете, като проветрите изцяло плейъра.

• Плейърът може да прескача, когато шофирате
по неравен път.

• Понякога CD плейърът не може да
функционира, когато температурата в
пътническия салон е извънредно висока.
Намалете температурата, преди употреба.

• Използвайте само висококачествени 12 см (4,7
in) кръгли дискове, които имат лого “COMPACT
disc DIGITAL AUDIO” на диска или на опаковката.

• Не излагайте дисковете на директна слънчева
светлина.

• Компакт дисковете, които са с лошо качество
или са замърсени, надраскани, покрити с
отпечатъци от пръсти или такива с малки
дупчици може да не функционират правилно.

• Следните компакт дискове може да не работят
правилно:

– Компакт дискове защитени срещу
копиране (CCCD)

– Записваеми компакт дискове (CD-R)

– Пре-записваеми компакт дискове
(CD-RW)

• Не използвайте следните компакт дискове, тъй
като те може да причинят повреда на CD
плейъра.

– 8 см (3,1 инчови) дискове

– Компакт дискове, които не са кръгли

– Компакт дискове с хартиен етикет

– Компакт дискове, които са огънати,
надраскани или имат необичайни
ръбове.

• Тази аудио система може да просвири само
предварително записани компакт дискове. Тя
няма възможност за запис или запазване на
информация върху компакт дисковете.

• Ако даден компакт диск не може да бъде
възпроизведен, ще бъде визуализирано някое
от следните съобщения.

Грешка при четене на диск:

Указва грешка CLV/Focus, TOC или Достъп.
Проверете и вкарайте диска отново.
Уверете се, че той е вкаран правилно.

Извадете диска, моля:

Указва механична грешка. Ако дискът
може да бъде изваден, извадете го и го
вкарайте отново. Ако дискът не може да
бъде изваден, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

Грешка неизпълним:

Указва, че на вкарания диск не са
намерени четими файлове. Проверете
данните на вашия диск.

USB (Универсална серийна шина)
Порт за свързване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не включвайте, изключвайте и не работете с USB
устройство, докато шофирате. Това може да
отвлече вниманието ви. Ако сте разсеяни, може да
загубите контрол над автомобила и да причините
инцидент или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ:

• Не натискайте USB устройството в USB порта.
Вкарването на USB устройство, наклонено
нагоре или надолу, може да повреди порта.
Уверете се, че USB устройството е правилно
свързано към USB порта.

• Не хващайте капака на USB порта (където е
поставен) когато издърпвате USB устройството
от порта. Това би повредило порта и капака.

• Не оставяйте USB кабела на място, където той
може да бъде издърпан неволно. Издърпването
на кабела може да повреди порта.

Автомобилът не е оборудван с USB
устройство. USB устройството трябва да бъде
закупено отделно, ако е необходимо.
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Тази система не може да бъде използвана за
форматиране на USB устройства. За да
форматирате USB устройство, използвайте
персонален компютър.

В някои държави, USB устройството за
предните седалки възпроизвежда само звук
без изображения поради регулаторни
причини, дори когато автомобилът е
паркиран.

Тази система поддържа различни USB памети,
USB твърди дискове и iPod плейъри. Някои
USB устройства може да не се поддържат от
тази система.

• USB устройства, разделени на дялове може да
не бъдат възпроизвеждани правилно.

• Някои символи, използвани на други езици
(китайски, японски и т.н.) може да не се
визуализират правилно на дисплея.
Препоръчително е използването на символи от
английския език на USB устройство.

Общи бележки за ползването на USB:

Вижте информацията от производителя на
Вашето устройство относно правилната
грижи за устройството.

Забележки за употреба на iPod:

• Неправилното включване на iPod може да
доведе до визуализация на отметка за
включване и изключване (мигаща). Винаги
свързвайте iPod правилно.

• Аудио книгите може да се възпроизвеждат в
същия ред, както са поставени на iPod-а.

• Големи видео файлове може да причинят
бавната работа на един iPod. Централният
дисплей на автомобила може да почернее за
момент, но ще се възстанови скоро.

• Ако iPod избере автоматично големи видео
файлове, когато е в режим за произволно
възпроизвеждане, централният дисплей на
автомобила може за момент да почернее, но ще
се възстанови скоро.
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Таблица с характеристики за USB

Поддържани медии USB2.0
Поддържани файлови системи FAT32
Нива на папки Нива на папки: 8, Папки: 512 (включително основната папка), Файлове: 5000

Формат Честота на семплиране Поддържан/Неподдържан
MPEG1 Layer-1 - Неподдържан

Layer-2 - Неподдържан
Layer-3 44.1, 48, 32 kHz Поддържан (32-320 kbps)

MPEG2 Layer-1 - Неподдържан
Layer-2 - Неподдържан
Layer-3 22.05, 24, 16 kHz Поддържан (16-160 kbps)

MPEG2.5 Layer-1 - Неподдържан
Layer-2 - Неподдържан
Layer-3 11.025, 12, 8 kHz Поддържан (16-160 kbps)

WMA *1 32, 44.1, 48 kHz Поддържан VER.7/8 (48-192 bps)
VER.9/9.1/9.2 (48-320 bps)

AAC (MPEG4) *2
(Само разширение “m4a”)

8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1, 48 kHz

Поддържан (16-320 kbps)

*1 Професионални (глас, без загуба, многоканален) не се поддържат.

*2 AAC (MPEG-2) не е поддържан.
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КОМПРЕСИРАНИ АУДИО ФАЙЛОВЕ
(MP3/WMA/AAC)

Обяснение на термините

• MP3 — MP3 е съкратено от Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 е най-
известния компресиран дигитален аудио
формат. Този формат позволява качество на
звука близко до това на компакт диск, но
размерът на файловете е едва част от този на
нормалните аудио файлове. Конвертирането в
MP3 на един аудио файл от компакт диск може
да намали размерът му приблизително в
съотношение 10:1 (семплиране: 44,1 kHz,
Скорост на предаване в битове: 128 kbps)
виртуално без осезаема промяна в качеството.
Компресирането намалява определени части от
звука, което не се чува от повечето хора.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) е
компресиран аудио формат създаден от
Microsoft, като алтернатива на MP3. WMA
кодекът (конверсията) предлага по-голяма
компресия на файловете в сравнение с MP3
конверсията, позволява съхранението на
повече дигитални аудио файлове на същото
пространство в сравнение с MP3 при същото
ниво на качество.

• Скорост на предаване на битове — Определя
скоростта на предаване на битове - брой битове
за секунда, използвани от дигиталните
музикални файлове. Размерът и качеството на

компресирания аудио файл се определя от
скоростта на битовете използвани при
декодирането им.

• Честота на семплиране (пробна честота) —
Честотата на семплиране е скоростта, при която
пробите от сигнала се конвертира от аналогов
към дигитален (A/D конверсия) за секунда.

• Многосесиен — Многосесийността е един от
методите за запис на данни върху медия.
Еднократният запис на данни върху диск се
нарича единична сесия, а записването повече
от веднъж се нарича многосесийност.

• ID3/WMA етикет (таг) — Етикетът ID3/WMA е част
от декодирания MP3 или WMA файл, който
съдържа информация относно дигиталния
музикален файл, като заглавие на песен,
артист, заглавие на албум, скорост на
предаване на битове при декодиране,
продължителност и т.н. Информацията в ID3
етикета се визуализира в реда Албум/Артист/
Парче на дисплея.

* Windows® и Windows Media® са
регистрирани търговски марки и/или
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати на Америка и/или други
държави.

Ред за възпроизвеждане

jA Главна папка

jB Папка

jC Аудио файл

NAA984
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• Имената на папките, които не съдържат
компресирани аудио файлове не е показан на
дисплея.

• Ако в най-горното ниво на диска/USB има файл,
тогава се визуализира Root Folder (Главна
папка).

• Редът за възпроизвеждане е редът, по който
файловете са били записани на диска от
записващия софтуер, така че файловете може
да не бъдат възпроизведени в искания ред.

• Редът за възпроизвеждане на компресирани
аудио файлове е както е показано.
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Таблица с характеристики за CD

Поддържани медии CD, CD-R, CD-RW
Поддържани файлови системи CD, CD-R, CD-RW

Поддържани
версии*1

MP3

Версия MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Честота на семплиране
MPEG2.5 Audio Layer3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
MPEG2 Audio Layer3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
MPEG1 Audio Layer3: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Скорост на предаване на
битове 8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

Версия WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2

Честота в битове/Честота
на семплиране

Честота в битове: Ver7, Ver8: 32-192kbps Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32-192kbps, VBR
Честота на семплиране: Ver7, Ver8: 8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k Ver9,Ver9.1,Ver9.2:
8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k/48 kHz

AAC*4 Честота в битове/Честота
на семплиране

Честота в битове: 8-320 kbps, VBR
Честота на семплиране: 11,025-48kHz

Информация за етикети (Заглавие на песен, Име на
артист и име на Албум)

ID3 таг VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (само MP3)
WMA таг/етикет (само WMA)
AAC етикет (само AAC)

Нива на папки CD, CD-R, CD-RW: Нива на папки: 8, Папки: 255 (включително главната папка), Файлове: 510
(макс. 255 файла за една папка)

Кодове на символи, които могат да се визуализират*3 01: SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16 Little Endian, 02:
UNICODE, 03: UTF-16

*1 Не могат да бъдат възпроизведени комбинирани файлове, създадени с честота на семплиране 48 kHz и 64 kbps честота на предаване на
битове.

*2 Защитени WMA файлове (DRM) не могат да се възпроизвеждат.

*3 Предлаганите конверсии зависят от вида медия, версиите и информацията, които трябва да се визуализират.

*4 Може би iTunes.
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Windows Media Player
Този продукт е защитен от определени
авторски права на Microsoft. Използването
или разпространението на такава технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft е
забранено.

BLUETOOTH® ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА АУДИО

• Някои Bluetooth® аудио възпроизвеждащи
устройства може да не бъдат разпознати от
автомобилната система.

• Необходимо е да се осъществи безжична връзка
между съвместимо Bluetooth® аудио
възпроизвеждащо устройство и автомобилния
модул Bluetooth® преди да се използва
Bluetooth® аудио възпроизвеждане.

• Bluetooth® аудио възпроизвеждане може да
бъде спряно при следните условия:

– При приемане на обаждане със
свободни ръце

– Когато проверявате връзката с
телефон със свободни ръце

– Когато свързвате телефон със
свободни ръце или аудио устройство

– Когато изтегляте телефонна книга от
свързан мобилен телефон

• Не поставяйте устройство за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане на място заобиколено от
метал или далеч от автомобилния Bluetooth®
модул, за да предотвратите снижаване на
качеството на звуците и нарушаване на
безжичната връзка.

• Докато аудио устройството е свързано чрез
безжична връзка Bluetooth®, зарядът в
батерията на устройството може да спадне по-
бързо от обикновено.

• Тази система поддържа Bluetooth® Разширен
профил за аудио разпространение (A2DP) и
Профил за Аудио/Видео дистанционно
управление (AVRCP).

• Функциите на безжичната мрежа (Wi-Fi) и
Bluetooth® споделят една и съща честота (2,4
GHz). Използвайки функциите Bluetooth® и
безжична мрежа едновременно може да забави
или да прекъсне комуникацията и да причини
нежелан шум. Препоръчително е да изключите
безжичната мрежа (Wi-Fi), когато използвате
функциите Bluetooth®.
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ОСНОВНИ АУДИО БУТОНИ
* Видът на превключвателя на илюстрацията
е за модел с ляв волан (LHD). За моделите с
десен волан (RHD), разположението на
превключвателя ще бъде противоположното.

j1 <AUDIO>
(АУДИО) Натиснете за показване на аудио
екрана на текущо избрания източник.
Натиснете отново за показване на екран
със списък на аудио източника.

j2 <MENU> (МЕНЮ):
Натиснете този бутон, за да преминете
към екранното меню.

j3 Слот за диск:
Вкарайте диск с етикета нагоре.

j4 <m >:
Натиснете за изваждане на диска.

j5 <SEEK•TRACK> (ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ):
Функции за търсене на радио станции
или за пропускане и превъртане напред/
назад на парчетата.

j6 <RADIO> (РАДИО):
Натиснете за превключване към радио
режим. Радио честотата ще се превключи
между AM, FM и DAB (където е поставено)
всеки път щом бутонът бъде натиснат.

j7 <VOL/m > (СИЛА НА ЗВУКА/):
Натиснете за включване/изключване на
аудио системата.
Завъртете за регулиране силата на
звука.

j8 <MEDIA> (МЕДИЯ):
Всеки път щом бутонът бъде натиснат ще
бъде избран различен аудио източник
(CD, iPod, USB, Bluetooth® аудио
възпроизвеждане или AUX).

j9 <TUNE•FOLDER> (НАСТРОЙКА ПАПКА):
Функции за ръчна настройка на AM/FM и
за избор на папки с MP3/WMA/AAC.
Когато се възпроизвежда DAB (където е
поставено), натискането на този бутон за
кратко ще превключи станцията нагоре/

5GA0027X

ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА АУДИО КОНТРОЛНИ БУТОНИ
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надолу в групата. Натискането и
задържането на бутона ще превключи
нагоре/надолу групата, докато
настройвате на DAB.

ИНФОРМАЦИЯ:

APPS Аудио информацията ще бъде показана,
когато се възпроизвежда музика чрез
приложенията Infiniti InTouch.

БУТОНИ ЗА АУДИО УПРАВЛЕНИЕ,
МОНТИРАНИ НА ВОЛАНА j1 <m > (BACK) (ОБРАТНО):

Натиснете този превключвател, за да се
върнете към предходния екран или за да
отмените избора, ако не е приключил.

j2 <m /OK>:
Чрез накланянето на превключвателя
нагоре/надолу, докато аудио системата е
включена с изглед на екрана Карта
(модели с навигационна система) или
изглед на Дисплей, показани на горния
дисплей, могат да се извършат аудио
системни операции като смяна на
парчета и радио станции. Накланянето за
кратко (по-малко от 1,5 секунда) и
накланянето и задържането (за повече от
1,5 секунда) имат различни функции.

Модели с навигационна система:
Натиснете, за да изберете аудио
източник или показване на аудио списък.

“Меню с шорткъти (преки
пътища)” (страница 2-12)

j3 <-m + > (Контрол на силата на звука):
Натиснете горната (+) или долната (−)
страна на превключвателя, за да
увеличите или намалите силата на звука.

5GA0002XZ

Тип A

5GA0148XZ

Тип B
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ОСНОВНА АУДИО ОПЕРАЦИЯ

Включване/изключване на аудио
системата
Превключвателят на запалването трябва да
бъде в положение ACC или ON, за да включите
аудио системата. Натиснете бутона
<VOL/m >, за да включите последния аудио
източник, който е възпроизвеждан
непосредствено преди изключване на
системата. За да изключите аудио системата,
натиснете отново <VOL/m >.

Избор на аудио източник

1. Включете екранното меню за аудио
източник като докоснете [Source]
(Източник) в горния ляв ъгъл на аудио
екрана.

2. Изберете елемент от екранното меню за
аудио източник.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Натискането на <RADIO> (РАДИО) или <MEDIA>
(МЕДИЯ) ще смени и аудио източника.

“Основни аудио бутони”
(страница 4-11)

• Ако аудио системата е била изключена докато
един от аудио източниците е бил
възпроизвеждан, с включването й отново ще
започне да се възпроизвежда аудио източникът,
който е възпроизвеждан преди изключването.

• Аудио източникът може да бъде сменен и от
лентата за източник в горната част на аудио
екрана.

“Дигитална среда с пълно
персонализиране (където е поставена)”
(страница 8-21)

• Настройките на аудио системата могат да бъдат
свързани и запаметени за всеки от
интелигентните ключове.

“Дигитална среда с пълно
персонализиране (където е поставена)”
(страница 8-21)

• APPS Аудио информацията ще бъде показана,
когато се възпроизвежда музика чрез
приложенията Infiniti InTouch.

Лента за аудио източник
Аудио източникът може да бъде сменен от
лентата за източник в горната част на аудио
екрана. Показването на лентата за източник
може да бъде включено/изключено.

Включване/изключване на лентата за
източник:

Можете да изберете дали лентата за източник
да се показва на аудио екраните или не.

1. Докоснете [Source] (Източник) в горния ляв
ъгъл на аудио екрана.

2. Докоснете [Show Source Bar] (Покажи лента
за източник), за да включите/изключите
индикатора.

5GA0034XZ

5GA0035XZ

АУДИО ОПЕРАЦИИ
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Редактиране на лентата за източник:

Аудио източниците, показвани на лентата за
източник могат да бъдат сменяни.

1. Докоснете [Source] (Източник) в горния ляв
ъгъл на аудио екрана.

2. Докоснете [Edit Source Bar] (Редактиране
на лента за източник).

3. Докоснете един от клавишите на лентата
за източник, а след това докоснете един от
аудио източниците от списъка, за да
регистрирате аудио източник към лентата
за източник.

5GA0029X
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РАДИО

Как да видите радио операционния
екран (Тип A)
* За повечето модели с дисплей за радио
статус индикатор и приемник.

Радио екранът може да бъде видян и
използван от долния сензорен екран (долния
дисплей).

j1 Радио статус индикатор:
Показано е текущият радио статус.
Индикаторът за радио статус е показан
на всеки екран за аудио източник.

j2 [Source] (Източник):
Докоснете, за да превключете към
екрана за избор на източник.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

j3 Индикатор за радио честота:
Показана е текущо избраната радио
честота.

j4 Дисплей за избраната станция и
информацията за прием:
Показват се избраната станция и
информацията за прием, налични към
момента като честота PTY име (където е
поставено) и пр.

j5 [Control] (Контрол):
Докоснете за показване на контролен
екран.

“Радио контроли” (страница 4-16)

j6 Списък предварително запаметени:
До шест предпочитани станции могат да
бъдат регистрирани в списъка с
предварително запаметени за всеки
честотен диапазон.

“Ръчна предварителна настройка”
(страница 4-15)

Имената на предварително запаметени
станции се показват, когато са налични.

Работа на радио
Радио активация и избор на честотен
диапазон:

Натиснете <RADIO> (РАДИО) или изберете
предпочитаният радио диапазон от списъка с
аудио източници, за да включите радиото.
Всеки път, когато бъде натиснато <RADIO>
(РАДИО), честотният диапазон ще се смени.

“Избор на аудио източник” (страница
4-13)

ИНФОРМАЦИЯ:

Когато стерео сигналът е слаб, радиото
автоматично ще премине към моно
приемане.

Търсене на станции:

Натиснете <SEEK•TRACK> (ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ), за
да настроите от долу на горе или от горе на
долу честотите и да спрете на следващата
станция.

Накланяне и задържане на <m /OK> на
волана също ще търси нагоре/надолу до
следващата станция.

Ръчна настройка:

За да настроите на предпочитаната станция
ръчно, натиснете <TUNE•FOLDER>
(НАСТРОЙКА ПАПКА) докато не бъде избрана
предпочитаната станция.

Ръчна предварителна настройка:

До шест станции могат да бъдат регистрирани
за всеки радио честотен диапазон.

1. Изберете радио честотен диапазон.

2. Настройте до станцията, която искате да
запаметите в списъка.

3. Докоснете и задръжте един от номерата в
списъка.

4. Информация като честота и пр. ще бъде
показана в списъка с предварително
запаметени станции, когато
запаметяването приключи.
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ИНФОРМАЦИЯ:

• Накланянето на <m /OK> на волана ще
превърти нагоре/надолу предварително
запаметените станции.

• Радио настройките могат да бъдат сменени.

“Аудио настройки” (страница 4-30)

Радио контроли
Докоснете [Control] (Контрол) на екран AM, FM
или DAB(където е поставен), за да се покаже
контролния екран. Налични са следните
контролни елементи:

FM/AM:

• [Station List] (Списък станции) (където е
поставено):

Докоснете, за да се покаже наличния
списък станции.

• [TA Interrupt] (ТА Прекъсване) (само FM) (където
е поставено):

Когато този елемент е включен,
получаваната TA (Информация за
трафика) ще прекъсне аудио източника,
който се възпроизвежда. Този елемент е
наличен само в Аудио режим.

• [RDS Info] (RDS информация) (където е
поставено):

Докоснете, за да се покаже RDS
информацията, когато FM радиото
възпроизвежда.

DAB (където е поставено):

• [Station List] (Списък станции):

Докоснете, за да се покаже наличния
списък станции.

• [PTY List] (PTY списък):

Докоснете, за да се покаже списък PTY (тип
програма). Докоснете един от елементите
на списъка, за да се покаже радио
станцията, която принадлежи към
избрания PTY.

• [EPG]:

Докоснете за показване на EPG списък
(електронно програмно ръководство). Ако
избраният елемент от списъка в момента
предава, можете да настроите на
станцията като докоснете [Listen]
(Слушане) или да прочетете
информацията с докосване на [Details]
(Детайли).

Някои станции не поддържат EPG. В
зависимост от състоянието на сигнала,
получаването и актуализирането на
данните може да отнеме известно време.

• [TA Interrupt] (ТА Прекъсване):

Когато този елемент е включен,
получаваната TA (Информация за
трафика) ще прекъсне аудио източника,
който се възпроизвежда.

• [DAB Info] (DAB Информация):

Докоснете за показване на DAB
(Предаване на дигитално аудио)
информация. Информация като заглавие
на песен и трафик информация могат да
бъдат показани чрез Сегмент с динамичен
етикет.

ИНФОРМАЦИЯ:

“EAS” в [EAS test] (EAS тест) (показани на
екрана като PTY име) е съкращение от
“Аварийна система за сигнализация”.
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КОМПАКТ ДИСК (CD) ПЛЕЙЪР

Как да видите CD работен екран
j1 [Source] (Източник):

Докоснете, за да превключите към
екрана за списък на източници.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

j2 Информация за парче:
Показани са информацията за парче
като заглавие на песен, име на артист и
име на албум.

j3 Индикатор за аудио източник:
Указва, че CD е избран между другите
източници.

j4 Продължителност:
Показана е продължителността на
парчето.

j5 Номер на парче:
Указва текущия номер на парчето и
общия брой парчета.

j6 CD меню:
Показани са елементите на CD менюто.
Докоснете икона за показване на
списъка или за промяна на настройка.
- [Track]
- [Folder] ((Парче-(Папка))(за MP3 компакт
дискове)
- [Play Mode] (Режим възпроизвеждане)

j7 Индикатор за режим на
възпроизвеждане:
Този индикатор показа текущият режим
на възпроизвеждане. Докоснете, за да
смените режима на възпроизвеждане.

За дискове без компресирани аудио
файлове:

Режим Екранен дисплей
1 Повторение
диск m DISC (ДИСК)
1 Повторение
парче m 1 Парче
1 Диск
произволно m DISC (ДИСК)

5GA0110XZ
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За дискове с компресирани аудио файлове:

Режим Екранен дисплей
1 Повторение
диск m DISC (ДИСК)
1 Повторение
папка m 1 Папка
1 Повторение
парче m 1 Парче
1 Диск
произволно m DISC (ДИСК)
1 Папка
произволно m 1 Папка

j8 Номер на папка:
Това указва броят папки, когато бъде
зареден диск с компресирани аудио
файлове.

Работа на CD плейър
Зареждане:

Вкарайте диск в слота като страната с етикета
сочи нагоре. Дискът ще бъде насочен
автоматично в слота и ще започне да свири.

След зареждане на диск, екранът за диск ще
се появи на дисплея.

Активация и възпроизвеждане:

CD режимът може да бъде избран от списъка
с източници или с натискане на <MEDIA>
(МЕДИЯ) при зареден диск за
възпроизвеждане.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

“Основни аудио бутони”
(страница 4-11)

Ако системата е била изключена, докато се
възпроизвежда диск, като натиснете
<VOL/m > дискът ще се стартира.

Избор на парче/папка:

Докоснете [Track] (Парче) или [Folder] (Папка)
в CD менюто и изберете предпочитаното
парче или папка от списъка.

Натиснете <SEEK•TRACK> (ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ)
или наклонете <m /OK> на волана нагоре/
надолу за кратко, за да преминете към
следващото или предишното парче.

За дискове с компресирани аудио файлове,
натиснете <TUNE•FOLDER> НАСТРОЙКА
ПАПКА) или наклонете и задръжте <m /OK>
на волана, за да преминете към следващата
или предишната папка.

“Основни аудио бутони” (страница
4-11)

Превъртане напред/назад:

Натиснете и задръжте <SEEK•TRACK>
(ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ), за да превъртите напред
или назад парчето. Освободете <SEEK•TRACK>
(ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ) за възпроизвеждане на
парчето с нормална скорост.

Смяна на режим на възпроизвеждане:

Докоснете [Play Mode] (Режим
възпроизвеждане) или иконата за режим
([m ] или [m ]), за да изберете режим за
възпроизвеждане.

Диск без компресирани аудио файлове:

• 1 Повторение диск

• 1 Повторение парче

• 1 Диск произволно

Диск без компресирани аудио файлове:

• 1 Повторение диск

• 1 Повторение папка

• 1 Повторение парче

• 1 Диск произволно

• 1 Папка произволно

Изваждане на диск:

Натиснете <m >, за да извадите диск. Ако
дискът бъде извъден и не бъде отстранен, той
ще бъде зареден отново в слота, за да бъде
предпазен.
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ПЛЕЙЪР НА УСТРОЙСТВО С USB
ПАМЕТ

Свързване на устройство с USB
памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не включвайте, изключвайте и не работете с USB
устройство, докато шофирате. Това може да
отвлече вниманието ви. Ако сте разсеяни, може да
загубите контрол над автомобила и да причините
инцидент или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ:

• Не натискайте USB устройството в USB порта.
Вкарването на USB устройство, наклонено
нагоре или надолу, може да повреди порта.
Уверете се, че USB устройството е правилно
свързано към USB порта.

• Не хващайте капака на USB порта (където е
поставен) когато издърпвате USB устройството
от порта. Това би повредило порта и капака.

• Не оставяйте USB кабела на място, където той
може да бъде издърпан неволно. Издърпването
на кабела може да повреди порта.

Вижте информацията от производителя на
Вашето устройство относно правилната
употреба и грижи за устройството.

На централната конзолна кутия има два USB
конектора.

“Медиен хъб” (страница 2-6)

Когато в жака бъдат включени съвместими
устройства за съхранение на данни,
съвместимите аудио файлове на тези
устройства могат да бъдат възпроизведени
през аудио системата на автомобила.
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Как да видите USB работен екран
j1 [Source] (Източник):

Докоснете, за да превключите към
екрана за списък на източници.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

j2 Продължителност:
Показана е продължителността на
парчето.

j3 Информация за парче:
Показани са информацията за парче
като заглавие на песен, име на артист и
име на папка.

j4 Индикатор за аудио източник:
Показва кое от двете USB устройства е
избрано.

j5 [USB1]/[USB2]:
Докоснете, за да превключите към
другото свързано USB устройство.

j6 Снимка на обложка (където е поставено):
Изображение на обложката на диска се
показва, когато е налична.

j7 Номер на парче:
Указва номерът на парчето и общия брой
парчета.

j8 [m ]/[m ]:
Докоснете за възпроизвеждане или
пауза на парчето.

j9 USB меню:
Показани са елементите на USB менюто.
Докоснете икона за показване на
списъка или сменете настройката.
- [Folde/Track] (Папка/Парчета)
- [Artists] (Артисти)
- [Albums] (Албуми)
- [Previous List] (Предишен списък)
- [Play Mode] (Режим на
възпроизвеждане)

j10 Индикатор за режим на
възпроизвеждане:
Този индикатор показа текущият режим
на възпроизвеждане. Докоснете, за да
смените режима на възпроизвеждане.

5GA0111XZ
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Режим Екранен дисплей
Повторение на всички
парчета m Всичко
1 Повторение папка

m 1 Папка
1 Повторение парче

m 1 Парче
Всички произволно

m Всичко
1 Папка произволно

m 1 Папка

j11 Номер на папка:
Указва номерата на папката, номера на
артиста или албума и общият брой
папки/списъци.

Плейър на устройство с USB памет
Активация и възпроизвеждане:

Режимът USB памет може да бъде активиран
и от списъка с аудио източници и лентата за
аудио източници чрез сензорния екран или
чрез натискане на <MEDIA> (МЕДИЯ).

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

“Имена и функции на аудио контролни
бутони” (страница 4-11)

За възпроизвеждане от USB памет, докоснете
[m ], а за пауза, докоснете [m ] на
работния екран за USB.

Избор на списък за възпроизвеждане:

Изберете списък за възпроизвеждане като
натиснете икона от USB менюто.

• Парчета (списък)

• Артист (Списък)

• Албум (Списък)

• Предишен списък

Прескачане на парчета/папки:

Натиснете <SEEK•TRACK> (ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ)
или наклонете <m /OK> на волана нагоре/
надолу за кратко, за да прескочите към
следващото или предишното парче.

За да преминете към следващата или
предишната папка, наклонете и задръжте
<m /OK> на волана.

Превъртане напред/назад:

Натиснете и задръжте <SEEK•TRACK>
(ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ), за да превъртите напред
или назад парчето. Освободете за
възпроизвеждане на парчето с нормална
скорост.

Смяна на режим на възпроизвеждане:

Докоснете [Play Mode] (Режим на
възпроизвеждане) на долния дисплей, за да
изберете режим на възпроизвеждане.

“Как да видите USB работен екран”
(страница 4-20)

ИНФОРМАЦИЯ:

Само едно от двете USB устройства може да
работи чрез системата за гласово
разпознаване.

IPOD ПЛЕЙЪР

Свързване на iPod

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не свързвайте, разскачайте или подготвяйте iPod
по време на шофиране. Това може да отвлече
вниманието ви. Ако сте разсеяни, може да загубите
контрол над автомобила и да причините инцидент
или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ:

• Не натискайте iPod кабела в USB порта.
Вкарването на iPod кабела, наклонено нагоре
или надолу, може да повреди порта. Уверете
се, че iPod кабела е свързан правилно в USB
порта.

• Не хващайте капака на USB порта (където е
поставен) когато издърпвате iPod кабела от
порта. Това би повредило порта и капака.

• Не оставяйте iPod кабела на място, където той
може да бъде издърпан неволно. Издърпването
на кабела може да повреди порта.
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Вижте информацията от производителя на
Вашето устройство относно правилната
употреба и грижи за устройството.

На централната конзолна кутия има два USB
(iPod) конектора.

“Медиен хъб” (страница 2-6)

Батерията на iPod ще бъде зареждана, докато
устройството е свързано към автомобила, ако
iPod поддържа зареждане през USB връзка.

В зависимост от модела и версията на
фърмуера на iPod, когато връзката бъде
осъществена, дисплеят на iPod показва екран
на INFINITI или за прикачен аксесоар. Когато
iPod е свързан към автомобила, с
музикалната библиотека на iPod може да се
работи само чрез аудио управлението на
автомобила.

Съвместимост:

Изработено за

• iPod touch (5то поколение)

• iPod touch (4то поколение)

• iPod touch (3то поколение)

• iPod touch (2ро поколение)

• iPod touch (1во поколение)

• iPod touch

• iPod с видео

• iPod класик

• iPod nano (7мо поколение)

• iPod nano (6то поколение)

• iPod nano (5то поколение)

• iPod nano (4то поколение)

• iPod nano (3то поколение)

• iPod nano (2ро поколение)

• iPod nano (1во поколение)

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

ИНФОРМАЦИЯ:

• iPod touch може в някои случаи да не реагира
бързо към системата.

• Уверете се, че фърмуера на вашия iPod е
актуализиран.

• Конекторът LightningTM работи с iPhone 5, iPod
touch (5то поколение) и iPod nano (7мо
поколение).

30-пиновият конектор работи с iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,

iPod touch (1во до 4то поколение), iPod
класик и iPod nano (1во до 6то поколение).

USB работи с iPhone 5, iPhone 4S, iPhone
3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1во до
5то поколение), iPod класик и iPod nano
(1во до 7то поколение).
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Как да видите iPod работен екран
j1 Индикатор за условие за търсене:

Показва текущото условие за търсене.

j2 [Source] (Източник):
Докоснете, за да превключите към
екрана за списък на източници.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

j3 Продължителност:
Показана е продължителността на
парчето.

j4 Информация за парче:
Показани са информацията за парче
като заглавие на песен, име на артист и
име на албум.

j5 Индикатор за аудио източник:
Указва, че iPod е избран между другите
източници.

j6 Снимка на обложка (където е поставено):
Изображение на обложката на диска се
показва, когато е налична.

j7 Номер на парче:
Указва номерът на парчето и общия брой
парчета.

j8 Индикатор за произволен режим:
Докоснете, за да смените на произволен
режим.

Режим Екранен дисплей
Произволно
албуми m Албуми
Всички песни

m Парчета
Произволно Изкл OFF (ИЗКЛ)

j9 [m ]/[m ]:
Докоснете за възпроизвеждане или
пауза на парчето.

j10 iPod меню:
- [Previous List] (Предишен списък)
- [Playlists] (Плейлисти)
- [Artists] (Артисти)
- [Songs] (Песни)
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Аудио система 4-23



- [Albums] (Албуми)
- [Genres] (Стилове)
- [Composers] (Композитори)
- [Podcasts] (Подкасти)
- [Audiobooks] (Аудио книги)
- [Mix] (Микс)
- [Repeat] (Повтори)

j11 Индикатор за режим повторение:
Докоснете, за да смените на режим
повторение.

Режим Екранен дисплей
Повторение на
всички парчета m Всичко
1 Повторение
парче m 1 Парче
Повторение Изкл OFF (ИЗКЛ)

Работа на iPod плейър
Активация и възпроизвеждане:

Вкарвайки iPod кабела в конектора ще се
активира iPod режим.

iPod може да бъде избран от списъка с аудио
източници и лентата за източник чрез
сензорния екран или натискане на <MEDIA>
(МЕДИЯ).

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

“Основни аудио бутони”
(страница 4-11)

За да възпроизведете или спрете iPod,
докоснете [Play]/[Pause] (Възпроизвеждане/
Пауза) в iPod менюто.

Избор на метод за търсене:

Списък с методите за търсене е показан в iPod
менюто. Докоснете и изберете елемент за
възпроизвеждане от iPod с Вашите
предпочитани настройки.

Превъртане напред/назад:

Натиснете и задръжте <SEEK•TRACK>
(ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ), за да превъртите напред
или назад песента. Освободете за
възпроизвеждане на песента с нормална
скорост.

Смяна на режим на възпроизвеждане:

Докоснете [Mix] (Микс) или [Repeat]
(Повторение) от iPod менюто, за да изберете
режим на възпроизвеждане.

Пропускане на песни:

Натиснете <SEEK•TRACK> (ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ)
или наклонете <m /OK> нагоре/надолу, за да
прескочите към следващата или предишната
песен.

ИНФОРМАЦИЯ:

Дори когато iPod или iPhone са вкарани и в
двата USB конектора, системата разпознава
само едно от свързаните устройства.

BLUETOOTH® ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА АУДИО
Вашият автомобил е оборудван с Bluetooth®
възпроизвеждане на аудио.

Ако имате съвместимо Bluetooth® устройство
с възпроизвеждане на аудио (A2DP профил),
можете да настроите безжичната връзка
между Вашето Bluetooth® устройство и аудио
системата в автомобила. Тази връзка
позволява слушането на аудио от Bluetooth®
устройства като използвате автомобилните
високоговорители. Освен това може да
позволи основни контроли на устройството за
възпроизвеждане, прескачане на аудио
файлове с помощта на AVRCP Bluetooth®
профил. Не всички Bluetooth® устройства
имат еднакво ниво на контроли за AVRCP.
Моля, консултирайте се с наръчника за
Вашето Bluetooth® устройство.

Функциите на безжичната мрежа (Wi-Fi) и
Bluetooth® споделят една и съща честота
(2,4 GHz). Използвайки функциите
Bluetooth® и безжична мрежа едновременно
може да забави или да прекъсне
комуникацията и да причини нежелан шум.
Препоръчително е да изключите безжичната
мрежа (Wi-Fi), когато използвате функциите
Bluetooth®.

4-24 Аудио система



Свързване на устройство за
Bluetooth® аудио възпроизвеждане
Устройството за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане трябва да бъде свързано
към автомобила преди работа.

“Сдвояване на Bluetooth® устройство”
(страница 2-22)
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Как да видите екрана за устройство
за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане
j1 [Source] (Източник):

Докоснете, за да превключите към
екрана за списък на източници.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

j2 Информация за парче:
Показани са информацията за парче
като заглавие на песен, име на артист и
име на папка.

j3 Индикатор за аудио източник:
Указва, че е избрано устройство за
Bluetooth® аудио възпроизвеждане
измежду другите източници.

j4 Продължителност:
Показана е продължителността на
парчето.

j5 [Control] (Контрол):
Докоснете за показване на контролен
екран.

“Контроли за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане” (страница 4-28)

j6 Номер на парче
Показва номерът на парче.

j7 Индикатор за режим повторение:
Докоснете, за да смените на режим
повторение.

5GA0112XZ
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Режим Екранен дисплей
Повтори всички

m Всичко
1 Повторение папка

m 1 Папка
1 Повторение парче

m 1 Парче
Повторение изкл

m OFF (ИЗКЛ)

j8 Меню Bluetooth® аудио
възпроизвеждане:
- [Play] (Възпроизвеждане)
- [Pause] (Пауза)
- [Folder/Track] (Папка/Парче)
- [Repeat] (Повторение)
- [Random] (Произволно)

j9 Индикатор за режим повторение:
Докоснете, за да смените режима на
повторение.

Режим Екранен дисплей
Всички произволно

m Всичко
1 Папка произволно

m 1 Папка
Произволно изкл

m OFF (ИЗКЛ)

ИНФОРМАЦИЯ:

В зависимост от аудио устройството, което е
свързано към автомобила, информацията за
парчетата може да не бъде показана.

Работа на Bluetooth® аудио
възпроизвеждане
Възможността за прекъсване, смяна на
парчета, превъртане напред, назад,
произволен избор или повторение на музика
може да се различава в зависимост от
устройството. Някои или всички тези функции
може да не се поддържат на всяко устройство.

ИНФОРМАЦИЯ:

• В зависимост от устройството за Bluetooth®
аудио възпроизвеждане, което е свързано,
може да не е възможно да се извършват аудио
операции.

• В зависимост от устройството за Bluetooth®
аудио възпроизвеждане, което е свързано,
може да се получи задържане преди отново да
започне възпроизвеждането.

Активация и възпроизвеждане:

Устройството за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане може да бъде избрано от
аудио източниците с натискане на [Source]
(Източник) или чрез натискане <MEDIA>
(МЕДИЯ).

“Избор на аудио източник” (страница
4-13)

“Основни аудио бутони” (страница
4-11)

За възпроизвеждане от устройство за
Bluetooth® аудио възпроизвеждане,
докоснете [Play] (Възпроизвеждане), а за
пауза на устройството за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане, докоснете [Pause] (Пауза)
в менюто за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане.

Избор на папка/парче:

Докоснете [Folder/Track] (Папка/Парче) за
избор на папка/парче.

Смяна на режим на възпроизвеждане:

Докоснете [Repeat] (Повторение) или
[Random] (Произволно) в менюто за
Bluetooth® аудио възпроизвеждане, за да
смените режима на възпроизвеждане.

Превъртане напред/назад:

Натиснете и задръжте <SEEK•TRACK>
(ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ), за да превъртите напред
или назад песента. Освободете за
възпроизвеждане на песента с нормална
скорост.
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Пропускане на песни/папки:

Натиснете <SEEK•TRACK> (ТЪРСЕНЕ ПАРЧЕ)
или наклонете <m /OK> на волана нагоре/
надолу за кратко, за да прескочите към
следващото или предишното парче.

За да преминете към следващата папка,
натиснете <TUNE•FOLDER> (НАСТРОЙКА
ПАПКА) или наклонете и задръжте <m /OK>
на волана.

Контроли за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане
Докоснете [Control] (Контрол) на екрана за
Bluetooth® аудио операции за показване на
контролния екран.

[Select
Device]
(Избор на
устройство)

Докоснете, за да изберете
различно устройство за
Bluetooth® аудио
възпроизвеждане от списъка с
регистрирани Bluetooth®
устройства.

“Настройки за
Bluetooth®” (страница
2-22)

[Pair Device]
(Свързване
на
устройство)

Докоснете за свързване на ново
Bluetooth® устройство.

СПОМАГАТЕЛНИ (AUX) УСТРОЙСТВА

Предпазни мерки
В някои държави, изображенията не могат да
бъдат показвани в автомобил по което и да е
време поради законови забрани.

Свързване на спомагателни
устройства
Допълнителните входни жакове са
разположени в централната конзолна кутия.

“Медиен хъб” (страница 2-6)

Спомагателният входен аудио жак приема
всякакви стандартни аудио входове, като от
портативен касетен плейър, CD плейър или
MP3 плейър.

За възпроизвеждане на филми, към
спомагателния видео входен жак, може да
бъде включен видео плейър.

ИНФОРМАЦИЯ:

Вкарайте 3,5 мм (1/8 inch) стерео мини жак в
спомагателния входен жак. Ако се използва
кабел с моно жак, аудио изходът може да не
функционира нормално.

Как да видите AUX работен екран

j1 [Source] (Източник):
Докоснете, за да превключите към
екрана за списък на източници.

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

j2 Индикатор за аудио източник:
Указва, че AUX е избран между другите
източници.

j3 [Image ON] (Изображение ВКЛ)/[Image
OFF] (Изображение ИЗКЛ):
Докоснете, за да включите/изключите
изображението екрана. Този елемент не
може да работи по време на шофиране.

j4 [Display Settings] (Настройки на дисплея):
Докоснете за регулиране настройките на
дисплея на горния дисплей.

5GA0052XZ
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Налични настройки

[Brightness]
(Яркост)

Регулира яркостта на
дисплея.

[Contrast]
(Контраст)

Регулира контраста на
дисплея.

[Black Level]
(Ниво на
черно)

Регулира нивото на черно на
дисплея.

[Tint]
(Оттенък)*

Регулира оттенъка.

[Colour] (Цвят)* Регулира цвета на дисплея.
[Default
Settings]
(Настройки по
подразбиране)

Връща настройките по
подразбиране на дисплея.

* Налични само за данни, включващи филми.

AUX работа
Активация и възпроизвеждане:

Включете AUX устройството.

Свързването на AUX устройство в жака ще
активира AUX режима.

AUX може да бъде избран от други аудио
източници с докосване на [Source] (Източник)
или с натискане на <MEDIA> (МЕДИЯ).

“Избор на аудио източник”
(страница 4-13)

“Основни аудио бутони”
(страница 4-11)

ИНФОРМАЦИЯ:

• Филмите се показват на горния дисплея, докато
аудио информацията се показва на долния.

• AUX настройките могат да бъдат сменени.

“Аудио настройки” (страница 4-30)
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Аудио настройките могат да бъдат регулирани или може да бъдат включени/изключени автоматични функции с помощта на следната процедура.

Някои от елементите за настройка може да не могат да бъдат показани, когато аудио системата е изключена.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Audio] (Аудио).

Налични са следните елементи за настройка:

Наличността на елемент зависи от модела и спецификациите.

АУДИО НАСТРОЙКИ
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• [Sound Settings] (Звукови настройки)

Елементи за настройване Действие
[Bass] (Бас)

Регулирайте качеството на звука от високоговорителите и баланса с докосване на [+]/[-], [L]/[R] или [R]/[F].
[Treble] (Високи честоти)
[Balance] (Баланс)
[Fader] (Заглушаване)

[Bose®Centerpoint]
Когато този елемент е включен, от обикновен стерео запис се генерира вълнуващ съраунд звук. Включете този
елемент, за да активирате Bose®Centerpoint и да смените ефектите му с [Surround Vol] (Сила на съраунд
звука).

[Bose®AudioPilot]
Това регулира силата и качеството на звука в зависимост от промените в скоростта на автомобила и
регистрираният от микрофона шум. Системата компенсира шума от различните пътни настилки и отворените
прозорци. Включете този елемент, за да активирате Bose®AudioPilot.

[Surround Effect] (Съраунд ефект) Докоснете [+]/[-], за да регулирате Съраунд ефекта, ако е включено Bose®Centerpoint.
[Speed Sensitive Vol.] (Сила на звука
в зависимост от скоростта)

Това автоматично регулира силата на звука в зависимост от скоростта на автомобила. Докоснете [+]/[-], за да
смените нивото на чувствителност.

[Driver’s Audio Stage] (Аудио за
шофьора)

Когато този елемент е включен, при положението на шофьора, качеството на звука ще бъде по-добро.
Шофьорът може да се наслади на по-ясен, отчетлив и чист звук, който е определен специално за позицията на
шофьора. Отчетливостта на тази функция зависи от вида на музиката, която се възпроизвежда. При някои
видове музика, може да ви е трудно да усетите ефекта на тази функция.
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• [Album Cover] (Обложка на албум)

Включете този елемент за показване на дисплея на изображения от медийното устройство. Ако медийното устройство не съдържа изображения,
няма да бъдат показани такива.

• [Broadcast Method] (Метод за разпространение)

Изберете метод за разпространение от [AUTO] (АВТО), [PAL] и [NTSC].

• [Radio Settings] (Радио настройки) (където е поставено)

Елементи за
настройване

Действие

[TA Interrupt] (ТА
Прекъсване)

Тази настройка е за FM и за DAB радио. Когато този елемент е включен, получаваната TA (Информация за трафика) ще
прекъсне аудио източника, който се възпроизвежда.

[News Interrupt]
(Прекъсване за
новини)

Тази настройка е за FM и за DAB радио. Когато този елемент е включен, получаваната новинарски PTY ще прекъсне аудио
източника, който се възпроизвежда.

[DAB-DAB Tracking]
(DAB-DAB
проследяване)

Тази настройка е само за DAB. Когато този елемент е включен, системата търси и пренастройва към алтернативна DAB
станция, която предлага същата програма с по-добро качество.

[DAB-RDS Link] (DAB-
RDS връзка)

Тази настройка е само за DAB. Когато този елемент е включен, системата търси и настройва на алтернативна RDS станция,
която предлага същата програма с по-добър прием, ако не може да бъде настроен DAB сигнал или приемането му отслабва.

[Region Settings]
(Регионални
настройки)

Тази настройка е само за DAB. Когато този елемент е включен, системата ще позволи прекъсване на DAB станция, само ако то
съдържа съобщение за регионална информация.

[L-band setting]
(Настройка L-честота)

Тази настройка е само за DAB. Когато този елемент е включен, системата ще търси за L-честота и Band III, което изисква
повече време за търсене. Изключете този елемент, за да изключите станции на L-честота от търсенето.

[AF] Тази настройка е само за FM. Когато този елемент е включен, системата търси и пренастройва към алтернативна FM станция,
която предлага същата програма с по-добро качество.

[REG (Regional)] (REG
(Регионален)

Тази настройка е само за FM. Когато този елемент е включен, системата търси и пренастройва към алтернативна FM станция,
която предлага същата програма с по-добро качество в същия район. Търсенето и пренастройката са изключени, независимо
от района, ако този елемент е изключен.

4-32 Аудио система



• [AUX Settings] (Настройки на AUX)

Елементи за настройване Действие
[AUX Image Display] (AUX Дисплей на
изображение)

Размерът на дисплей с изображения може да бъде настроен между [Normal] (Нормален), [Wide] (Широк) и
[Cinema] (Кино).

[Volume Setting] (Настройка за сила
на звука) Настройката на силата на звука може да бъде избрана между [Low] (Слаб), [Medium] (Среден) и [High] (Силен).

ИНФОРМАЦИЯ:

• Настройките на аудио системата могат да бъдат свързани и запаметени от Интелигентния ключ на потребителя.

“Дигитална среда с пълно персонализиране (където е поставена)” (страница 8-21)

• Дисплеят за изображения може да бъде включен/изключен с докосване на [Image ON]/[Image OFF] (Изображение ВКЛ/Изображение ИЗКЛ) в горния десен ъгъл
на екрана.

• Бутоните [Radio Settings] (Радио настройки), [AUX Settings] (AUX ) и [DVD Settings] (DVD настройки) се показват, само когато се възпроизвежда съответния аудио
източник.
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ДИСКОВЕ

• Дръжте дисковете за техните ръбове. Никога не
докосвайте повърхността на диска. Не огъвайте
диск.

• Винаги поставяйте дисковете в кутиите им за
съхранение, когато не ги използвате.

• За да почистите диск, избършете повърхността
му от центъра към другите ръбове с помощта на
чиста мека кърпа. Не бършете диска чрез
кръгови движения.

Не използвайте конвенционален
почистващ препарат или алкохол,
предназначен за индустриални цели.

• Вътрешните и външните ръбове на нов диск
може да са груби. Отстранете грубите ръбове,
като ги остържете с химикалка или молив, както
е показано.

USB ПАМЕТ

• Никога не докосвайте клемните части на USB
памет.

• Не поставяйте никакви тежки предмети върху
USB паметта.

• Не съхранявайте USB паметта на места с много
висока влажност.

• Не излагайте USB паметта на директна слънчева
светлина.

• Не разливайте никакви течности върху USB
паметта.

Вижте наръчника на собственика за детайли
относно USB паметта.

Това приложение или устройство, съдържат
софтуер от Gracenote, Inc. от Emeryville,
Калифорния (“Gracenote”). Софтуерът от
Gracenote (“Софтуер Gracenote”) позволява
на това приложение да извършва дискова
и/или файлова идентификация и да получава
свързана с музиката информация,
включително имена, артист, парче и заглавия
(“Gracenote данни”) от сървъри онлайн или
свързани бази данни (общо, “Gracenote
сървъри”) и да извършва други функции. Вие
трябва да използвате данните Gracenote само
по смисъла на предназначен за функции за
крайния потребител на приложението или
устройството.

Съгласявате се, че ще използвате Gracenote
данните, Софтуерът Gracenote и сървърите
Gracenote само за лични некомерсиални
нужди. Съгласявате се да не възлагате,
копирате, прехвърляте или предавате
софтуера Gracenote или каквито и да е
Gracenote данни на трети лица. СЪГЛАСЕН СТЕ
ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТИРАТЕ
ДАННИТЕ НА GRACENOTE, СОФТУЕРА
GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ GRACENOTE,
ОСВЕН КАКТО ИЗРИЧНО Е РАЗРЕШЕНО ТУК.

Съгласен сте, че вашият лиценз за използване
на Gracenote данни, Gracenote софтуер и
сървъри не е изключителен и ще бъде
прекратен, ако нарушите тези ограничения.
Ако лицензът бъде прекратен, вие сте
съгласен да спрете каквато и да е употреба на

SAA0451Z

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ДИСК/USB ПАМЕТ GRACENOTE® ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
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Gracenote данни, Gracenote софтуер и
сървъри. Gracenote си запазва всички права
за Gracenote данни, Gracenote софтуер и
Gracenote сървърите, включително правата
на собственост. При никакви обстоятелства
Gracenote няма да бъде отговорна за каквото
и да е плащане към вас за каквато и да е
информация, която предлагате. Съгласен сте,
че Gracenote, Inc. може да потърси своите
права, съгласно споразумението от вас
директно от свое име.

Обслужването на Gracenote използва
уникален идентификатор за търсене на
парчета и статистически цели. Целта на
случайно придаваните идентификационни
номера е да се позволи на Gracenote да брои
търсенията, без да знае нищо за това кой сте
вие. За повече информация, посетете уеб
страницата на Изложението за поверителност
на Gracenote относно Gracenote обслужване.

Софтуерът Gracenote и всеки елемент от
данните Gracenote са лицензирани към вас
“AS IS.”(КАКВИТО СА). Gracenote не поема
никакво представителство или гаранции,
изрични или ограничени, относно точността
на Gracenote данни от Gracenote сървъри.
Gracenote си запазва правото да изтрие данни
от сървърите Gracenote или да смени
категории данни за каквато и да е цел, която
Gracenote смята за достатъчна. Не се поема
гаранция, че Gracenote софтуерът или
Gracenote сървърите са без грешки или че

функционирането на Gracenote софтуера или
Gracenote обслужването ще бъде
ненарушимо. Gracenote не е задължена да
предлага нови или допълнителни типове
данни или категории, които Gracenote може
да предложи в бъдеще, а вие може да
прекратите нейните услуги по всяко време.

GRACENOTE ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ
ИЗРИЧНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО
НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И
НЕ НАРУШАВАНЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ
ОТ ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА
GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е GRACENOTE
СЪРВЪР. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE
НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА, ЗА КАКВАТО И ДА
Е ПРОИЗТИЧАЩА ИЛИ СЛУЧАЙНА ВРЕДА ИЛИ
ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПРАВА ИЛИ
ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА.

© Gracenote, Inc. 2009 г.
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5 Телефон със свободни ръцеТелефон със свободни ръце

Bluetooth® телефонна система за свободни
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Асистент за текстови съобщения със
свободни ръце ............................................ 5-6
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Използвайте телефона, само след като сте
спрели автомобила на безопасно място. Ако
искате да използвате телефона по време на
шофиране, бъдете изключително внимателни
през цялото време, така че цялото ви внимание
да е насочено към работата с автомобила.

• Ако установите, че не можете да насочите
цялото си внимание към работата с автомобила
по време на говоренето по телефон, отбийте от
пътя на безопасно място и спрете, преди да
говорите.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете източване на акумулатора на
автомобила, използвайте телефон само след
стартиране на двигателя или хибридната система.

Вашият автомобил е снабден с Bluetooth®
телефонна система за свободни ръце. Ако сте
собственик на мобилен телефон съвместим с
Bluetooth®, можете да настроите безжична
връзка между мобилния телефон и вградения
телефонен модул на автомобила. При
безжичната технология Bluetooth® можете да
позвъните или да получите повикване, ако
мобилният телефон е в джоба ви.

След като мобилният телефон бъде свързан
веднъж към автомобилния телефонен модул,
процедурата за свързване на телефона няма

нужда да бъде извършвана отново. Вашият
телефон е избран автоматично от
автомобилния телефонен модул при
поставяне на превключвателя за запалване в
положение ON и при включен регистриран
телефон, който се намира в автомобила.

Към вградения телефонен модул на
автомобила можете да регистрирате до 5
различни мобилни телефона Bluetooth®.
Обаче можете да говорите само по един
мобилен телефон в даден момент.

Системата за Гласово разпознаване
подпомага телефонните команди, така че е
възможно гласово да избирате телефонен
номер.

“10. Система за гласово разпознаване
INFINITIГласово разпознаване”

Преди да използвате Bluetooth® телефонната
система свободни ръце, вижте следните
бележки.

• Функциите на безжичната мрежа (Wi-Fi) и
Bluetooth® споделят една и съща честота
(2,4 GHz). Използвайки функциите Bluetooth® и
безжична мрежа едновременно може да забави
или да наруши комуникацията и да причини
нежелан шум. Препоръчително е да изключите
безжичната мрежа (Wi-Fi), когато използвате
функциите Bluetooth®.

• Преди да използвате Bluetooth® телефонната
система свободни ръце, настройте безжичната
връзка между съвместим мобилен телефон и
вградения телефонен модул на автомобила.

• За Европа:

Някои мобилни телефони с активиран
Bluetooth® може да не бъдат разпознати
от вградения в автомобила модул.
Посетете www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html или се консултирайте с
INFINITI център, или квалифициран сервиз
за детайли относно съвместимостта на
телефони.

• С изключение на Европа:

Някои мобилни телефони с активиран
Bluetooth® може да не бъдат разпознати
от вградения в автомобила модул.
Консултирайте се с INFINITI център или
квалифициран сервиз за детайли относно
съвместимостта на телефони.

• В зависимост от типа мобилен телефон,
функциите за текстови съобщения може да не
работят с тази система.

• Вие няма да можете за използвате телефонната
система свободни ръце при следните условия:

– Автомобилът ви се намира извън
обхват за мобилната мрежа на вашия
телефон.

BLUETOOTH® ТЕЛЕФОННА СИСТЕМА ЗА
СВОБОДНИ РЪЦЕ
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– Автомобилът е в зона с трудно
приемане на радиовълните, например
в тунел, подземен паркинг, зад висока
сграда или в планински район.

– Вашият мобилен телефон е заключен,
така че не можете да набирате.

• Когато условията за разпространение на
радиовълните не са добри или когато околните
шумове са твърде силни, може да се окаже
трудно да чуете гласа на другото лице при
повикването.

• Системата може да не може да получава
телефонни обаждания незабавно след
включване на захранването.

• Не поставяйте мобилния телефон на място,
заобиколено от метал или прекалено далеч от
вградения телефонен модул на автомобила, за
да предотвратите влошаване на качеството на
звука и прекъсване на безжичната връзка.

• Когато един мобилен телефон е свързан чрез
безжична връзка Bluetooth®, батерията на
мобилния телефон може да се изтощава
по-бързо от обикновеното.

• Ако изглежда, че Bluetooth® телефонната
система свободни ръце не работи нормално,
моля, консултирайте се с INFINITI център или
квалифициран сервиз.

• Някои мобилни телефони или други устройства
могат да причинят смущения или бръмчене,
което се чува от високоговорителите на аудио
системата. Преместването на устройството на
друго място може да намали или да отстрани
шумовете.

• Вижте ръководството на собственика на
мобилния телефон за информация за свързване
конкретно на вашия телефон, зареждането на
батерията и антената на мобилния телефон, и
т.н.

• Дисплеят за антена на монитора не съвпада с
дисплея за антената на някои мобилни
телефони.

• Дисплеят за батерия на монитора не съвпада с
дисплея за батерия на някои мобилни
телефони.

• Поддържайте колкото може по-голяма тишина в
автомобила, за да можете да чуете по-ясно гласа
на абоната, както и за да намалите неговото ехо.

• Ако звукът на обаждане не е ясен, регулирайте
силата на звука на изходящи или входящи
обаждания, това може подобри яснотата.

• Микрофонът се намира до лампата за разчитане
на карта.

ИЗБОР

Свързване на Bluetooth®
телефонна система за свободни
ръце
Мобилният телефон трябва да бъде свързан
към Bluetooth® телефонната система за
свободни ръце, преди да се предприемат
операции. В системата могат да бъдат
включени до 5 мобилни телефона.

“Сдвояване на Bluetooth® устройство”
(страница 2-22)

Избор на телефон
Изберете едно от свързаните устройства за
работа.

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Phone]
(Телефон), след това [Select Phone] (Избор
на телефон). Показва се списък със
свързани мобилни телефони.

2. Изберете един от свързаните мобилни
телефони от списъка.

3. Когато изборът на устройство е успешен,
на долния сензорен екран (долен дисплей)
ще се появи съобщение, показващо, че е
избран мобилния телефон.
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Извършване на повикване

1. Натиснете <MENU> и [Phone] (Телефон).

2. Изберете един от следните методи за
провеждане на обаждане.

Налични методи

• [Favourites] (Любими):

Изберете телефонен номер от списъка
с лично избрани номера.

• [Call history] (Хронология на обажданията):

Изберете телефонен номер от
скорошни входящи или изходящи
обаждания.

• [Phonebook] (Телефонна книга):

Изберете телефонен номер от
телефонната книга.

Телефонният номер трябва да бъде
прехвърлен към телефонната книга от
мобилния телефон преди да използвате
този метод.

“Настройки на телефона.”
(страница 5-8)

• [Dial Number] (Набиране на номер):

Ръчно въвеждане на телефонен номер
с използване на клавиатурата, която е
показана на екрана. Докоснете [m ], за
да се обадите на номер.

“Как се въвеждат букви и
цифри” (страница 2-11)

3. Номерът ще бъде набран, а екранът ще се
смени на такъв за обаждане в прогрес.

Приемане на повикване

Когато получавате входящо обаждане, на
горния сензорен екран (горен дисплей) се
показва съобщение, заедно със звън.

Отговор на обаждане:

За да отговорите на обаждане, направете
едно от следните.

• Натиснете <m > на волана.

• Докоснете [Answer] (Отговор).

Отхвърляне на обаждане:

За да отхвърлите обаждане, докоснете
[Reject] (Отхвърли).

Получаването на обаждане по време на
разговор с друго лице:

При получаване на входящо обаждане по
време на разговор с друго лице на горния
дисплей ще се появи съобщение за входящото
обаждане.

5GH0187XZ

Горен дисплей със сензорен екран (горен дисплей)

5GF0032XZ

5GF0033XZ
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Налични елементи

Налични
елементи

Действие

[Answer]
(Отговаряне на
обаждане)

Поемане на второто
обаждане и задържане на
първото.

[Reject]
(Отхвърляне)

Отхвърлете второто
обаждане и задръжте
първото на линия.

По време на повикване

По време на повикването има различни
възможности. Изберете едно от следните
опции, показани на екрана, ако е
необходимо.

Налични елементи

5GF0029XZ

Налични елементи Действие
[Switch Call] (Превключи
обаждане)*

Отговор на друго входящо обаждане. Разговорът с лицето, с
което говорите ще бъде задържан. Натиснете още веднъж, за
да продължите отново със задържания разговор.

[Hang up] (Затваряне) Това прекъсва разговора, който е свързан текущо и ще ви
свърже към другото лице, чийто разговор сте задържали.

[Mute] (Заглушаване)/[Cancel
Mute] (Отляна на заглушаване)

По време на заглушаване гласът ви не може да бъде чут от
лицето от другия край на линията.

[Hold Call] (Задръж обаждане)** Задържа обаждането.
[Send Digits] Изпращане на цифри С помощта на тон при натискане, изпратете цифри до

свързаната част за използване на услуги като гласова поща.
[Use Handset] (Използване на
слушалка)

Прехвърля разговора към мобилния телефон.

[End all calls] (Прекрати всички
разговори)*

Прекъснете всички разговори, включително тези, които са
задържани.

*: Налично при свързване на няколко линии.
**: Налично, когато е свързана единична линия.

ИНФОРМАЦИЯ:

• За да регулирате силата на звука към по-силен или слаб, натиснете <-m +> на волана или завъртете
главния бутон на аудио системата <VOL/m >, докато провеждате телефонен разговор.

• Докоснете [Mute] (Заглуши), ако не искате гласът ви да бъде чут от лицето от другата страна на линията.

• Модели с навигационна система:

Натиснете <MAP/VOICE> на INFINITI контролера, по време на разговор, за да изведете картата
или екрана с меню. Натиснете <m > на волана, за да изведете отново екрана на телефон.

Модели без навигационна система:

Натиснете <DISP> на INFINITI контролера, по време на разговор, за да изведете часовник.
Натиснете <m > на волана, за да изведете отново екрана на телефон.
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АСИСТЕНТ ЗА ТЕКСТОВИ
СЪОБЩЕНИЯ СЪС СВОБОДНИ РЪЦЕ
В зависимост от устройството, което е
свързано към автомобила, някои от
елементите може да не бъдат показани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Законите в някои юрисдикции може да
забраняват употребата на някои приложения и
функции, като социални мрежи и текстови
съобщения.

• Законите в някои юрисдикции може да
забраняват ползването на “Text-to-Speech”
(Текст към реч). Проверете местните наредби,
преди да използвате тази функция.

• Използвайте функцията за текстови съобщения
след като сте паркирали автомобила на
безопасно място. Ако искате да използвате
функцията по време на шофиране, бъдете
изключително внимателни през цялото време,
така че цялото ви внимание да е насочено към
работата с автомобила.

ВНИМАНИЕ:

• Тази функция е деактивирана, ако сте свързали
устройство, което не поддържа Профил за
достъп до съобщения (MAP). Вижте наръчника
на собственика на вашия телефон за
допълнителна информация и инструкции.

• Законите в някои юрисдикции може да
забраняват ползването на “Text-to-Speech”
(Текст към реч). Проверете местните наредби,
преди да използвате тази функция.

ИНФОРМАЦИЯ:

В зависимост от типа телефон, който
използвате, може да е необходима настройка
на телефона. Вижте наръчника на
собственика на вашия телефон за
допълнителна информация и инструкции.

Асистентът за текстови съобщения може да не
работи с някои типове телефони.

Системата за асистент за текстови съобщения
позволява изпращането и получаването на
текстови съобщения през гласов интерфейс.

Получаване на съобщение

Когато мобилен телефон, свързан към
автомобила получи текстово съобщение, на
горния дисплей се показва съобщение,
заедно със звънене.

За да проверите съобщението, докоснете
[Check Now] (Провери сега). Докоснете [Later]
(По-късно), за да запазите съобщението за
проверка по-късно.

Показване на списък с получени
съобщения

1. Натиснете <m > на волана.

2. Докоснете [Text Messages] (Текстови
съобщения).

3. Докоснете елемент от списъка, за да
отговорите на съобщението.

5GF0038XZ

5GF0040XZ
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ИНФОРМАЦИЯ:

В списъка могат да бъдат съхранени до 20
съобщения.

Екран за получени съобщения

С докосване на [Check Now] (Провери сега) на
екрана за получено ново съобщение или с
избиране на съобщение от списъка ще се
покажат детайли за получените съобщения на
долния дисплей.

Налични действия:

• [Next] (Следващ):

Докоснете за прочитане на следващото
съобщение.

• [Previous] (Предишен):

Докоснете за прочитане на предишното
съобщение.

• [Reply] (Отговори):

Може да бъде избран шаблон за отговор.

“Изпращане на текстово
съобщение” (страница 5-7)

• [Call] (Обаждане):

Ако изпращачът на съобщението е
регистриран в телефонната книга, като
докоснете това се извършва обаждане до
изпращача.

• [Play]/[Stop] (Пускане/Спиране):

Докоснете [Play] (Пускане) за прочитане на
полученото съобщение от телефонната
система. Докоснете [Stop] (Стоп) за да
спрете четенето

• [Add Template] (Добави шаблон):

Полученото текстово съобщение може да
бъде добавено към шаблоните (списък
текстове).

ИНФОРМАЦИЯ:

• Ако на волана бъдат натиснати <m > или <▼>
ще бъдат прочетени следващото или
предишното съобщение, докато не бъдат
изчетени всички.

• След прочитане на текстови съобщени, ще се
появи прозорец за съобщения и може да се
избере действие.

[Reply]
(Отговори)

Създаване на съобщение за
отговор.

“Изпращане на текстово
съобщение” (страница
5-7)

[Next]
(Следващ)

Нека системата да прочете
следващото съобщение.

• Ако името на изпращача и адресът са
регистрирани в телефонната книга, името на
изпращача е показано на екрана.

Изпращане на текстово съобщение

1. Натиснете <m > на волана.

2. Докоснете [Mail] (Поща).

3. Докоснете [Compose Message] (Създай
съобщение).

Налични са следните опции.

5GF0039XZ

Долен дисплей

5GF0003XZ
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НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОН И
ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Настройки на телефона.
Bluetooth® телефонната система за свободни
ръце може да бъде настроена в детайли
съобразно потребителските предпочитания.

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

2. Докоснете [Phone/Mail] (Телефон/Поща).

3. Докоснете [Phone Settings] (Настройки на
телефон).

Налични са следните телефонни елементи за
настройка.

Наличен елемент Действие

[To] (До)

[Keypad]
(Клавиатура)

Напишете адреса на получателя като използвате
клавиатурата. Докоснете [OK], за да потвърдите адреса.

[Phonebook]
(Телефонна книга)

Изберете получател от телефонната книга и докоснете
[OK], за да потвърдите.

[Template]
(Шаблон)

Изберете от
списъка

Изберете елемент от списъка съобщения. Избраният
текст ще бъде добавен към съобщението, което да бъде
изпратено.

[Add Template]
(Добави шаблон)

Изберете елемент от списъка със съобщения, който да
бъде редактиран. Използвайте клавиатурата, за да
редактирате текста и докосенете [OK] за да продължите
редактирането.

[Send] (Изпрати) Докоснете за изпращане на съобщение.
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Настройка на входящи обаждания:

Елемент от настройката Действие
[Ringtone] (Звънене) Изберете типът звънене.

Настройки на Телефонна книга/Любими:

Елемент от настройката Действие
[Configure
phonebook
settings]
(Конфигурация
на настройки
за телефонна
книга)

[Automatic Transfer
Settings] (Настройки за
автоматичен трансфер)

[Phonebook Auto
Download]
(Автоматично
изтегляне на
телефонна книга)

Включване/изключване на автоматичното изтегляне на телефонната книга от
мобилния телефон.

[Call History Download]
(Изтегляне на история
на обажданията)

Включете/изключете автоматичното изтегляне на история на обажданията от
мобилния телефон.

[Manual Phonebook Transfer] (Ръчен трансфер на
телефонна книга)

Ръчно прехвърляне на информация от телефонната книга на мобилния телефон.

[Delete Phonebook] (Изтриване на телефонна
книга)

За да изтриете единичен елемент, изберете елемента, който искате да изтриете
от списъка. Докоснете [Delete All] (Изтриване на всички), за да изтриете всички
елементи. За да изтриете много елементи, докоснете [Multiple Selection]
(Многократен избор).
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[Favourites
Settings]
(Настройки на
любими)

[Delete Favourites] (Изтриване на любими) За да изтриете единичен елемент, изберете елемента, който искате да изтриете
от списъка. Докоснете [Delete All] (Изтриване на всички), за да изтриете всички
елементи. За да изтриете много елементи, докоснете [Multiple Selection]
(Многократен избор).

[Register Favourite]
(Регистрация на
любим)

[From Outgoing Calls]
(От изходящи
обаждания)

Изберете елементи от списъка с изходящи обаждания на системата в
автомобила, които да добавите в любими.

[From Incoming Calls]
(От входящи
обаждания)

Изберете елементи от списъка с пропуснати обаждания на системата в
автомобила, които да добавите в любими.

[From Missed Calls] (От
пропуснати
обаждания)

Изберете елементи от списъка с пропуснати обаждания на системата в
автомобила, които да добавите в любими.

[Delete Call
History]
(Изтриване на
история на
обаждания)

[Delete Outgoing Call History] (Изтриване на
история за изходящи обаждания)

За да изтриете единичен елемент, изберете елемента, който искате да изтриете
от списъка. Докоснете [Delete All] (Изтриване на всички), за да изтриете всички
елементи. За да изтриете много елементи, докоснете [Multiple Selection]
(Многократен избор).

[Delete Incoming Call History] (Изтриване на
история на входящи обаждания)
[Delete Missed Call History] (Изтриване на
пропуснати обаждания)
[Delete All Call History] (Изтриване на цялата
история на обаждания)

Силата на звънене, входящо обаждане и изходящо обаждане също могат да бъдат регулирани.

“Настройки за сила на звука” (страница 2-19)

5-10 Телефон със свободни ръце



Настройки за поща
Различни настройки могат да бъдат сменени
от екрана за Настройки за поща.

1. Натиснете <MENU> на волана.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Phone/Mail] (Телефон/Поща).

4. Докоснете [Mail Settings] (Настройки за
поща).

Налични са следните елементи за настройка
на поща.

Телефонна книга

Информацията в телефонната книга на
мобилните телефони може да бъде изтеглена.

“Настройки на телефон и текстови
съобщения” (страница 5-8)

1. Натиснете <MENU> и [Phone] (Телефон).

2. Докоснете [Phonebook] (Телефонна книга)
и изберете от списъка.

Това може да бъде видяно на долния дисплей
и да се използва за обаждания и изпращане
на текстови съобщения.

Елемент от настройката Действие
[Message Download
Settings] (Настройки за
изтегляне на
съобщения)

Функцията за прехвърляне може да бъде включена/изключена. Когато
функцията за прехвърляне е включена, телефонната книга на
мобилния телефон ще бъде автоматично изтеглена към системата за
текстови съобщения със свободни ръце, когато той бъде свързан.

[Attempts for Sending]
(Опити за изпращане)

Броят повторни опити за изпращане след неуспешно изпращане на
текстово съобщение могат да бъдат между 0 и 3.

[New Message Alert]
(Сигнал за ново
съобщение)

Типът сигнал, използван за съобщение може да бъде избран.

[Edit Text Message
Replies] (Редакция на
отговори на текстови
съобщения)

Шаблонът (текст за избор при съставяне на изходящо съобщение) може
да бъде редактиран.

5GF0031XZ
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Любими

До 40 телефонни номера могат да бъдат
прехвърлени към списъка с любими от
мобилен телефон.

Това може да бъде видяно на долния дисплей
и да се използва за обаждания и изпращане
на текстови съобщения.

Гласов етикет

Персонален гласов етикет може да бъде
записан за телефонни номера от списъка с
любими и да се използва за набиране на
номера чрез говорене.

1. Натиснете <m > на волана.

2. Докоснете [Favourites] (Любими).

3. Изберете елемент от списъка.

4. Докоснете [Voice Tag] (Гласов етикет).

5GF0034XZ

5GF0023XZ

Налични елементи Действие
[Register] (Регистър) Докоснете за запис на гласов етикет за телефонен номер.
[Re-registration] (Ре-
регистрация)

Докоснете, за да запишете отново гласов етикет.

[Play] (Възпроизвеждане) Възпроизвеждане на записан гласов етикет.
[Delete] (Изтрий) Докоснете, за да изтриете гласов етикет.
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BLUETOOTH® ИНФОРМАЦИЯ

Информацията за свързано Bluetooth® устройство може да бъде видяна.

1. Натиснете <MENU> на волана.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Bluetooth].

4. Докоснете [Vehicle Bluetooth Device Info.] (Информация за Bluetooth устройство на
автомобила).

Налични са следните опции.

Наличен елемент Действие
[Device Name] (Име на
устройство)

Показва се името на свързано Bluetooth® устройство. Докоснете [Device
Name] (Име на устройство) за да се покаже екранът за редакция с
въвеждане от клавиатурата.

[PIN Code] (PIN код) Показва се паролата на свързано Bluetooth® устройство.
Докоснете [PIN Code] (PIN код) за показване на екран за въвеждане с
клавиатура.

Адрес на устройство Показва се адресът на устройство на свързаното Bluetooth® устройство.
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БЕЛЕЖКА
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Законите в някои юрисдикции може да
забраняват употребата на някои приложения
и функции, като социални мрежи и текстови
съобщения. Проверете местното
законодателство за такива изисквания.

Infiniti InTouch предлага достъп от автомобила
до два типа приложения: Vehicle Apps
(Автомобилни приложения) и Mobile Apps
(Мобилни приложения) (където е поставено).
Vehicle Apps (Автомобилни приложения)
могат да бъдат изтеглени от App Garage в
екранното меню. Mobile Apps (където са
поставени) е ограничена селекция на
популярни смартфон базирани приложения,
които са персонализирани за употреба в
автомобила. Достъп до Mobile Apps (където са
поставени) може да бъде получен чрез
свързване на съвместим смартфон към
автомобила.

Системата позволява да изтеглите нови
приложения, да актуализирате изтеглени
приложения и да изтриете изтеглени
приложения по подобен начин както при
популярните операционни системи за
смартфони.

Някои предварително инсталирани Vehicle
Apps (Автомобилни приложения) могат да
бъдат използвани без допълнителни
действия. Все пак, ще трябва да свържете
съвместим смартфон към автомобила, за да

актуализирате Vehicle Apps (Автомобилни
приложения) или да използвате Mobile Apps
(където са поставени).

Употребата на приложенията е гарантирано
за смартфони, които са тествани и одобрени
за употреба с приложенията Infiniti InTouch.
Към момента се поддържат само iPhone и
Android устройства. Смартфоните Android
трябва да поддържат Bluetooth® и SPP
(Профил сериен порт).

В някои държави и региони, Mobile Apps
(където са поставени) и някои услуги за
Vehicle Apps не са налични.

Използване на iPhone:

За да използвате приложенията InTouch със
своя iPhone, той трябва да бъде свързан с USB
кабел. Ако бъде свързан допълнителен iPhone
чрез кабелна връзка, докато се използва iPod
чрез кабелна връзка, услугата няма да бъде
възможна. За да използвате услугата, първо
трябва да изключите кабела на iPod от USB
порта, където той е свързан.

“Медиен хъб” (страница 2-6)

Използване на Android смартфон:

За да използвате приложенията Infiniti
InTouch със своя смартфон Android,
устройството трябва да бъде свързано чрез
Bluetooth® и да бъде регистрирано като

устройство свободни ръце.

“Сдвояване на Bluetooth® устройство”
(страница 2-22)

За да се използват Mobile Apps (където са
поставени) или за достъп до свързани
функции на определени Vehicle Apps
(Автомобилни приложения) е необходим
съвместим смартфон.

За Европа:

Някои мобилни телефони с активиран
Bluetooth® може да не бъдат разпознати от
вградения в автомобила модул.
Консултирайте се с INFINITI център или
квалифициран сервиз или посетете портала
за собственици на INFINITI за детайли относно
съвместимостта на телефони.

“Bluetooth® телефонна система за
свободни ръце” (страница 5-2)

С изключение на Европа:

Някои мобилни телефони с активиран
Bluetooth® може да не бъдат разпознати от
вградения в автомобила модул.
Консултирайте се с портала за собственици
на INFINITI (ако е наличен) или INFINITI център,
или квалифициран сервиз за информация
относно съвместимостта на телефони.

ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЖЕНИЯТА INFINITI
INTOUCH
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ВНИМАНИЕ:

• За да използвате Mobile Apps (Мобилни
приложения) (където са поставени), мобилното
приложение Infiniti InTouch трябва да бъде
инсталирано и работещо на съвместим
смартфон. Това приложение може да бъде
изтеглено от магазина за приложения.

• Mobile Apps (Мобилни приложения) (където са
поставени) изисква, също така, и валиден
акаунт в портала за собственици на INFINITI.

• Може са бъдат начислени комуникационни
такси на база договора между потребителя и
доставчика на мобилни телефонни услуги.

• Преди да започнете да използвате тази услуга,
някои приложения може да изискват
индивидуални абонаменти.

• За някои приложения, системата може да не
поддържа всички функции на приложенията,
които са инсталирани на Вашия смартфон. В
допълнение, поради политиките на
доставчиците на услуги, съдържанието на
услугите може да е променено или прекратено.

• Ако смартфонът е извън обхвата на мрежата,
някои функции не могат да бъдат използвани.

• Докато шофирате, някои операции са
ограничени с оглед предотвратяване
разсейването на шофьора. Избягвайте да
гледате в дисплея по време на шофиране.

• Преди смяна на собствеността на автомобила,
изтрийте данните в приложенията (имейл
данни и пр.) съхранени на устройството в
автомобила. Освен това е препоръчително да
се обадите на потребителски център INFINITI, за
да ги уведомите за смяната на собствеността.

• Някои услуги на приложения може да са обект
на промяна или да бъдат прекратени без
предизвестие.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да използвате функцията Apps (Приложения) на
моделите без навигационна система, моля
направете настройка на календара от екрана за
настройка на часовника.

“Настройване на часовника” (страница
2-21)

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

Докоснете иконата за предпочитаното
приложение. Избраното приложение ще бъде
стартирано.

• Показаните приложения на екрана с менюто и
редът на дисплея може да бъдат
персонализирани.

“Екран за настройки на App Garage”
(страница 6-5)

• Някои приложения могат да бъдат настроени за
автоматичен старт при включване на
превключвателя за запалване.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ
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Vehicle Apps са уникални приложения,
разработени от INFINITI, които могат да бъдат
изтеглени и инсталирани на автомобилния
хардуер.

ИНФОРМАЦИЯ:

Мобилното приложение Infiniti InTouch
трябва да бъде инсталирано и работещо на
съвместим смартфон, за да можете да
изтеглите актуализации или да използвате
Vehicle Apps (Автомобилни приложения),
които изискват мрежова връзка.

“Получаване на потребителска ИД и
парола” (страница 6-9).

ЕКРАН APP GARAGE

Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [App
Garage] (Гараж Приложения).

Налични настройки

• [Vehicle Apps Manager] (Мениджър за
автомобилни приложения) (където е поставен)

Инсталиране, деинсталиране и
актуализация на приложението Vehicle
Apps.

• [App Garage Settings] (Настройки на App Garage)

Изберете икони, които да бъдат показани
на екранното меню и сменете настройките
за автоматичен старт и мрежова връзка.

• Списък налични приложения

Показва изтеглените приложения във
Vehicle Apps и избраните приложения за
Mobile Apps (Мобилни приложения)
(където са поставени).
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Екран за настройки на App Garage

Настройките на приложението могат да бъдат сменени от екрана за настройки на App Garage.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете [App Garage] (Гараж Приложения).

2. Докоснете [App Garage Settings] (Настройки на App Garage).

Елемент на менюто Действие
[All Apps] (Всички приложения) Показват се всички приложения. Изберете приложение от списъка, за да

промените допълнителните настройки, специфични за приложението.
[Running Apps] (Работещи
приложения)

Списък приложения Показват се всички работещи приложения. За показване на информация за
приложения или за спиране на приложение, изберете исканото приложение
от списъка.

[Stop All] (Спри всички) Спира всички работещи приложения.
[Menu Icon Location Setting]
(Настройка на местоположение на
икона на меню)

Списък приложения Показва или скрива иконата на приложение от екранното меню.

[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички икони на приложения от екранното меню.

[Auto Start Setting] (Настройка за автоматичен старт) Активира тази настройка за автоматичен старт на приложение при запалване
на автомобила.

[System Information] (Системна информация) Показва системна информация.
[Install Apps via USB] (Инсталиране на приложения през USB) Инсталира приложение чрез USB от портала за собственици на INFINITI.
[Automatic Connection] (Автоматична връзка) (където е поставено) Задава интервал на свързване. Vehicle Apps Manager (Мениджър за

автомобилни приложения) (където е поставен) се свързва към сървъра на
регулярни интервали с оглед получаване на актуална информация (като
проверка за актуализация на приложения).

[Network Notification] (Мрежово оповестяване) (където е поставено) Ако Мрежовото оповестяване е включено, когато бъде установена мрежова
връзка се показва съобщение.

[Installation Notification] (Оповестяване за инсталация) (където е
поставено)

Ако Оповестяването за инсталация е включено, когато бъде инсталирано
ново приложение се появява съобщение.

[Factory Data Reset] (Нулиране към фабрични настройки) Изтрива изтеглени или съхранени данни за приложения.
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ЗАБЕЛЕЖКА:

• Ако е активирана настройката за автоматичен
старт, някои приложения може да са достъпни
и за други пътници в автомобила.

• В зависимост от типа на приложението, някои
приложения може да не са показани в полето
[Running Apps] (Работещи приложения), дори
ако те работят.

• Когато е изключено [Network Notification]
(Мрежово оповестяване) (където е поставено),
някои приложения ще стартират автоматично,
предвид това, че ще бъде използвана мрежова
комуникация и ще бъдат начислени
допълнителни такси.

• Функцията Автоматичен старт няма да бъде
налична за някои приложения.

VEHICLE APPS MANAGER (Мениджър
за автомобилни приложения)
(където е поставен)
На този екран, можете да актуализирате,
инсталирате и деинсталирате Автомобилни
приложения.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[App Garage] (Гараж Приложения).

2. Докоснете [Vehicle Apps Manager]
(Мениджър за автомобилни приложения.

Налични параметри за настройка

• [All Apps] (Всички приложения)

Показва всички автомобилни
приложения. Можете да изберете да се
показва само информация за
приложения, актуализация, инсталиране
и деинсталиране на приложения.

• [My Apps] (Моите приложения)

Показва инсталираните Автомобилни
приложения. Можете да изберете да се
показва само информация за
приложения, актуализация и
деинсталиране на приложения.

• [New Releases] (Нови издания) (където е
поставено)

Показва новите издания на Автомобилни
приложения. Можете да изберете елемент
за показване от информацията за
приложение.

ИНФОРМАЦИЯ:

С оглед показването на екранът със списък на
приложения или екрани за инсталация и
актуализация с помощта на [Vehicle Apps
Manager] (Мениджър за автомобилни
приложения) е необходима връзка със
смартфон за установяване на
комуникацията.
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ГЛАВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, НАЛИЧНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ТАЗИ СИСТЕМА

Тук са представени главните приложения, налични за Infiniti InTouch.

Отбележете, че приложенията са обект на промени и актуализации.

приложения Описания
[Maintenance Note] (Забележка за поддръжка) Предишни записи за поддръжката като смяна на масло и инспекция на автомобила и пр. могат

да бъдат запаметени в [Maintenance Note] (Забележка за поддръжка). Можете да проверите
позиции за поддръжка от самия автомобил за Ваше удобство.

[Calendar]* (Календар) (където е поставено) Графикът за деня може да бъде проверен. Графикът в [Calendar] (Календар) работи с уеб
базирани услуги.

[Email] (Имейл)* (където е поставено) Имейл акаунтът също може да бъде достъпен през автомобилната система. Ще бъдете
информирани при получаване на ново съобщение. Това приложение работи с уеб базирани
услуги.

[Compass] (Компас)
(модели с навигационна система)

Текущата посока на движение на автомобила се показва в различни обвивки.
Точна информация не може да бъде предоставена, ако не може да бъде получена информация
за GPS позиция.

[Clock] (Часовник) [Clock] (Часовника) показва текущото време с различни обвивки.
Mobile Apps (Мобилни приложения) (където е
поставено)

Много популярни приложения, които използвате обикновено на своя смартфон могат да бъдат
използвани и във Вашия автомобил.
След регистриране на абонамент в “Infiniti InTouch App” можете да използвате тези приложения
чрез автомобилния дисплей.
Приложения като Facebook и пр.

*: Изисква настройка на акаунт. За да използвате [Calendar] (Календар), [Email] (Имейл) и Mobile Apps (Мобилни приложения) (където са
поставени), мобилното приложение Infiniti InTouch трябва да бъде изтеглено на вашия смартфон.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

По време на шофиране гледайте в екрана само за
кратко. Дръжте погледа си на пътя. Небрежното
шофиране може да доведе до катастрофа,
сериозни наранявания и смърт.

ИНФОРМАЦИЯ:

Когато бъдат показани информация за имейл
услуга и календарен график на автомобилния
екран, системата управлява дисплея на база
автомобилните профили (използва ИД и
парола). Ето защо, потребителите трябва да
създадат профил за да могат да използват
имейл и календарни услуги.

ВАЖНО:

Можете да използвате ПИН код, така че други
хора да нямат достъп до вашите приложения
за имейл и календар. Когато двигателят или
хибридната система бъдат изключени и след
това включени отново, ПИН кодът трябва да
бъде въведен.

След въвеждането на ПИН кода, независимо
дали вашият смартфон е свързан към
автомобила или не, приложенията за имейл
и календар, ще бъдат видими докато
двигателят или хибридната система не бъдат
изключени. Когато системата е настроена за
паркиране от пиколо или съответният акаунт

бъде изтрит, приложенията за имейл и
календар ще бъдат изтрити от системата.

ПРИМЕРИ КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ
VEHICLE APPS (АВТОМОБИЛНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ)

Пример: Имейл приложение
Това приложение позволява достъпа до уеб-
базирана имейл услуга през автомобилния
интерфейс. Когато използвате това
приложение за първи път, трябва да
създадете нов потребител.

За да използвате имейл приложението,
свържете смартфон към автомобила.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Email] (Имейл).

2. Докоснете [Create new user] (Създаване на
нов потребител). Ще се покаже дисплей за
въвеждане на нов потребител.

3. Въведете името си и ПИН код и изберете
дали Instant Access (Незабавен достъп) да е
включен или изключен, а след това
докоснете [Save] (Запомни).

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако режимът Instant Access (Незабавен
достъп) бъде включен, не е необходимо да
въвеждате ПИН код всеки път.

4. Изведете екран за избор на потребител и
докоснете потребителско име.

5. Въведете PIN код и докоснете [OK]. Ще бъде
показан екран с пощенска кутия.

Ако акаунтът още не е настроен, настройте
такъв (Google акаунт и пр.) в показния
екран Manage Account (Управление на
акаунти).

ИНФОРМАЦИЯ:

• От екрана за получени съобщения, докоснете
името на изпращача или адрес, за да се покаже
екран с детайли за изпращача.

• Системни папки (inbox, draft, send и пр.) не
могат да бъдат променяни.
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Mobile Apps е ограничена селекция на
популярни смартфон базирани приложения,
които са персонализирани за употреба в
автомобила. Mobile Apps може да бъде
достъпена чрез свързване на съвместим
смартфон към автомобила.

Приложенията, инсталирани на вашия
смартфон могат да бъдат избрани и
изобразени на автомобилния дисплей. Само
съвместими приложения могат да бъдат
използвани с тази система.

ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ
Когато активирате услугата Infiniti InTouch
Mobile App за първи път, трябва
предварително да получите потребителско
ИД и парола. С Вашите регистрационни
данни, Infiniti InTouch Mobile App може да
бъде активирана от Вашия смартфон и да
бъде показана на дисплеите в автомобила.

Получаване на потребителска ИД и
парола
1. Изтеглете приложението “Infiniti InTouch”

на Вашия смартфон от iTunes или магазин
за приложения.

2. Стартирайте “Infiniti InTouch” и изберете
[Create Account] (Създаване на акаунт).
Въведете следната информация.

• Name

• Имейл адрес (който функционира като
идентификация на потребителя)

• Парола

3. След потвърждаване на информацията,
вашата потребителска ИД и парола са
създадени.

* Акаунт може да бъде получен и онлайн от
порталния сайт за собственици на INFINITI.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Инсталирането на приложенията Infiniti InTouch
Mobile App може да повлияе на работата на преди
това инсталирани приложения.

Свързване на приложенията на
смартфона към автомобила
1. Стартирайте приложението “Infiniti

InTouch” на смартфона. Въведете
потребителска ИД и парола.
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2. Изберете приложение.

3. Показан е екранът за избраното
приложение.

4. Свържете смартфона към автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Услугите Mobile Apps не могат да бъдат
използвани, ако използването на настройка от
Infiniti InTouch Apps не е включено.

• Някои приложения може да не работят, докато
те не са инсталирани на смартфона. (напр.,
PANDORA и пр.)

• На база потребителска ИД информация, която
е регистрирана към текущото приложение,
съдържанието е показано на автомобилния
дисплей.

• Услугите за приложения се предлагат на база
предположението, че сте приели
предварително потребителската политика за
всяко приложение. Отбележете, че точността на
информацията, получена от тези приложения
не е гарантирана.

• Актуализации на регулярните приложения на
смартфони може да не се синхронизират с
актуализациите на Mobile Apps.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
НА СМАРТФОНА
1. Свържете смартфона към автомобила.

2. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[App Garage] (Гараж Приложения).

3. Докоснете приложение, за да се
визуализира информация за
приложението.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Екранът показан на дисплея и смартфона може
да не са еднакви.

• Услугите Mobile Apps не могат да бъдат
използвани докато смартфона не е свързан към
автомобила.

• Езиците, които могат да бъдат показани на
вашия смартфон и на двойния дисплей може да
се различават. Някои от символите може да не
могат да бъдат разчетени правилно на
смартфона и на двойния дисплей.

• Езиците, които могат да бъдат показани на
вашия смартфон и на двойния дисплей може да
се различават. Някои от символите може да не
са визуализирани правилно на смартфона и на
двойния дисплей.

5GD0014XZ
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Когато скоростния лост бъде преместен в
положение R (Назад), горния дисплей показва
изгледа от задната част на автомобила.

Системата е проектирана като помощна на
шофьора при ситуации като паркиране в
тясно пространство или успоредно
паркиране.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С
МОНИТОРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ
Разстоянието между автомобила и
показаните на монитора обекти може да се
различава от реалното разстояние.

“Разлика между очаквано и реално
разстояние” (страница 7-23)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неспазването на предупрежденията и
инструкциите за правилна употреба на Монитора
за задно виждане може да доведе до сериозни
наранявания или смърт.

• Мониторът за задно виждане е удобство, но не
е заместител на правилното управление на
автомобила, когато шофирате назад. Преди да
задвижите автомобила винаги гледайте през
прозорците и проверявайте в огледалата, за да
сте сигурни, че е безопасно за придвижване.
Винаги карайте назад бавно.

• Системата е проектирана да подпомага
шофьора при установяването на големи
неподвижни предмети, директно зад
автомобила с оглед предотвратяване
повреждането на автомобила.

• Системата не може да покаже напълно
мъртвите точки и може да не регистрира всеки
обект. Тя не предупреждава за подвижни
предмети.

• Участъкът под бронята и тези около ъглите на
бронята не могат да бъдат видени на Монитора
за задно виждане поради ограничението на
обхвата. Системата няма да установи малките
предмети под нивото на бронята на
автомобила, и може да не разпознае предмети,
близо до бронята на автомобила или на земята.

• Обектите, които виждате в Монитора за задно
виждане се различават от действителните като
размери и разстояние, тъй като се използват
широкоъгълни лещи.

• Когато предметите са визуализирани в
монитора за задно виждане, изглеждат
визуално противоположни, за разлика от
гледането им във вътрешното огледало за задно
виждане и външните огледала.

• Когато се движите назад се уверете, че капакът
на багажника е добре затворен.

• Не поставяйте нищо върху камерата за задно
виждане. Камерата за задно виждане е
инсталирана над табелата с номера.

• Когато миете автомобила с вода под високо
налягане (пароструйка), внимавайте да не
пръскате около камерата. В противен случай, в
камерния блок може да проникне вода, което
да предизвика конденз върху обектива,
неизправност, възникване на пожар или
електрически удар.

• Не удряйте камерата. Тя е прецизен инструмент.
В противен случай, тя може да спре да
функционира или да предизвика повреда,
която да доведе до възникване на пожар или
електрически удар.

ВНИМАНИЕ:

Когато почиствате камерата от прах, замърсявания
или сняг внимавайте да не надраскате предното
стъкло на камерата.

МОНИТОР ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ (където е
поставен)
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КАК ДА РАЗЧИТАТЕ ПОКАЗВАНИТЕ
ЛИНИИ

На монитора се визуализират водещите
линии, които указват широчината на
автомобила и разстоянието до обектите по
отношение линията на бронятаjA .

Водещи линии за дистанция:

Показват разстоянията от бронята на
автомобила.

• Червена линияj1 : приблизително. 0,5 м (1,5 ft)

• Жълта линияj2 : приблизително. 1 м (3 ft)

• Зелена линияj3 : приблизително. 2 м (7 ft)

• Зелена линияj4 : приблизително. 3 м (10 ft)

j5 Водещи линии за ширина на автомобила:

Показват ширината на автомобила, когато
карате назад.

j6 Проекции на очакваната траектория:

Когато карате назад вижте проекциите на
очакваната траектория. Проекциите на
очакваната траектория ще бъдат показани
върху монитора, когато скоростния лост е в
положение R (Назад), а воланът е завъртян.
Проекциите на очакваната траектория ще се
преместват в зависимост от това, доколко
воланът е завъртян и няма да бъдат
показвани, докато воланът е в неутрално
положение.

Ширината на автомобила, направляващите
линии и проекциите на очакваната
траектория са по-широки от действителната
ширина и курс.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Винаги се обръщайте и проверявайте
визуално, за да се уверите, че е безопасно
преди да шофирате назад. Винаги карайте
назад бавно.

• Ако гумите бъдат подменени с различен размер
гуми, то проекциите на очакваната траектория
на автомобила може да не бъдат показвани
правилно.

• На покрит със сняг или хлъзгав път, може да
има разлика между проекциите на очакваната
траектория на автомобила и действителната
траектория на автомобила.

• Показваните линии ще изглежда, че клонят
леко надясно, тъй като камерата за задно
виждане не е инсталирана в центъра на задната
част на автомобила.

• Водещата линия за дистанция и водещата линия
за ширина на автомобила, следва да бъде
използвана само за справка, когато
автомобилът е върху равна павирана
повърхност. Разстоянието, което се вижда на
монитора е само за справка и може да е
различно от действителното разстояние между
автомобила и показваните обекти.

• Когато карате назад автомобила нагоре по
хълм, обектите, които виждате в монитора са
по-далече, отколкото изглеждат. Когато карате
назад автомобила надолу по хълм, обектите,
които виждате в монитора са по-близко,
отколкото изглеждат. Използвайте вътрешното
огледало или се обърнете да погледнете през
рамо, за да можете правилно да прецените
разстоянията до другите обекти.

5GG0002XZ
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ИНДИКАТОР НА СЕНЗОРНА СИСТЕМА
ЗА ПАРКИРАНЕ (сонар)(КЪДЕТО Е
ПОСТАВЕН)

jA Индикатор на ъглов сензор (сонар)

jB Индикатор на централен сензор (сонар)

Когато ъгловия/централен датчик (сонар)
регистрира препятствие в близост до
бронята, ще прозвучи звуков сигнал, и ще се
появи индикатора за сензор за паркиране
(сонар) на централния дисплей.

Индикаторите на сензора за паркиране
(сонар) jA и jB указват положението на
обекта, и разстоянието до обекта, с цвета си и
честотата на премигване.

Когато бъде установен даден обект,
индикаторът (в зелено) ще се появи и ще
премигва (тонът звучи прекъснато). Когато
автомобилът се придвижи по-близо до
обекта, цветът на индикатора става жълт, а

степента на премигване се увеличава
(честотата на звука се увеличава). Когато
бронята на автомобила е много близо до
обекта (на по-малко от 30 см (11.8 in)),
индикаторът спира да мига и светва в червено
(звукът звучи непрекъснато).

Цветовете на индикатора на ъгловия сензор
(сонар) и водещите линии за дистанция в
изглед отпред/отзад указват разстоянието до
обекта.

Индикаторът на сензора за паркиране (сонар)
може да бъде изключен от екрана с настройки
на сензор за паркиране (сонар).

“Настройки на Монитор за задно
виждане” (страница 7-6)

Когато индикаторът на сензора за паркиране
(сонар) е изключен, прозвучава само звук,
когато сензора за паркиране (сонар) установи
препятствия.

КАК ДА ПАРКИРАТЕ ПО ПРОЕКЦИЯ
НА ОЧАКВАНА ТРАЕКТОРИЯ

1. Визуално проверете дали пространството
за паркиране е свободно от препятствия,
преди да паркирате автомобила.

JVH0669XZ
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2. Задният изглед на автомобила е показан
върху екрана, jA както е илюстрирано,
когато скоростният лост е преместен в
положение R (Назад).

3. Подкарайте автомобила бавно назад и
маневрирайте с волана, така че
проекциите на очакваната траекторияjB
да влязат в пространството за паркиране
jC .

4. Когато задницата на автомобила навлиза в
зоната за паркиранеjC , маневрирайте с
волана, за да направите така, че
направляващите линии jD да са
успоредни с мястото за паркиранеjC .

5. Когато автомобилът е паркиран изцяло в
пространството, преместете скоростния
лост в положение Р (Паркиране) и
задействайте ръчната спирачка.

5GG0004X
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НАСТРОЙКИ НА МОНИТОР ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ

Настройките на Монитора за задно виждане могат да бъдат сменени чрез следната процедура.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Camera/Sonar] (Камера/Сонар).

Елементи за настройване Действие
[Camera] (Камера) [Predictive Course Lines] (Проекции на очакваната траектория) Когато този елемент е включен се визуализира

предначертана линия на движение в изглед отзад.
[Sonar] (Сонар) [Sonar] (Сонар) Включване/изключване на системата на паркинг

сензор (сонар).
[FR Sensor Only] (Само FR сензор) Включете, за да активирате предния сензор за

паркиране (сонар) и да деактивирате задния сензор
за паркиране (сонар).

[Interrupt Display] (Дисплей прекъсване) Включете/изключете автоматичния паркинг сензор
(сонар).

[Sonar Sensitivity] (Чувствителност на сонар) Регулирайте чувствителността на паркинг сензора
(сонар) с докосване на [+]/[-].

[Sonar Volume] (Сила на звука на сонар) Регулирайте силата на предупрежденията с
докосване на [+]/[-].

[Display] (Дисплей)
Налични само, когато
екранът на камерата е
показан на горния
дисплей.

[Brightness] (Яркост) Регулирайте настройките на дисплея с докосване на
[+]/[-].[Contrast] (Контраст)

[Black Level] (Ниво на черно)
[Tint] (Оттенък)
[Colour] (Цвят)
[Default Settings] (Настройки по подразбиране) Нулиране на всички настройки към фабричните
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СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

• Когато скоростният лост е поставен в положение
R (Назад), монитора автоматично се променя в
режим на Монитор за задно виждане.

• Следното може да се случи, но не представлява
повреда.

– Когато изгледът бъде превключен,
изображението на екрана може да се
покаже с известно закъснение.

– Когато температурата е изключително
висока или ниска, екранът може да не
показва ясно обектите.

– Когато камерата е изложена на
директна светлина, обектите може да
не са показани ясно.

– При силна рефлекторна светлина от
броня, на екрана може да се виждат
вертикални линии.

– Екранът може да потрепва при
флуоресцентна светлина.

– Цветовете на обектите върху
Монитора за задно виждане може да
се различават до известна степен от
тези на действителните обекти.

– Обектите върху монитора може да не
са ясни в тъмна среда.

• Ако има замърсяване, сняг или вали дъжд върху
камерата, мониторът за задно виждане може да
не визуализира обектите ясно. Почистете
камерата, ако това се случи.

• За почистване на камерата не използвайте
алкохол, бензин или разредител. Това може да
причини обезцветяване. За да почистите
камерата, избършете с кърпа, напоена с
разреден не-агресивен почистващ препарат и
след това избършете със суха кърпа.

• Бъдете внимателни да не повредите прозрачния
капак на камерата, тъй като това може да
повлияе неблагоприятно върху екрана на
монитора.

• Не използвайте вакса върху прозрачния капак
на камера. Избършете напълно парафина с
чиста кърпа, напоена с разреден не-агресивен
почистващ препарат и вода.

Когато натиснете <CAMERA> (КАМЕРА) на
INFINITI контролера или преместите
скоростния лост в положение R (Заден ход),
докато превключвателя за запалване е в
положение “ON”, Мониторът за околно
виждане работи заедно с системата от
сензори за паркиране (сонар). Горният
сензорен екран (горен дисплей) показва
изглед на монитора за околно виждане.
Мониторът за околно виждане показва
различни изгледи на позицията на
автомобила.

Предлагани изгледи:

• Изглед от птичи поглед

Изглед на околността около автомобила.

• Изглед отпред и отстрани

Изглед около и напред от предното колело,
страна на пътника отпред.

• Изглед отпред

Изглед на приблизително 150 градуса пред
автомобила.

• Широк изглед отпред

Изглед на приблизително 180 градуса пред
автомобила.

• Изглед отзад

Изглед на приблизително 150 градуса зад
автомобила.

МОНИТОР AROUND VIEW™ (където е
поставен)
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• Широк изглед отзад (където е поставен)

Изглед на приблизително 180 градуса зад
автомобила.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С
МОНИТОРА ЗА ОКОЛНО ВИЖДАНЕ

Системата е проектирана като помощна на
шофьора при ситуации като паркиране в
тясно пространство или успоредно
паркиране.

Съществуват области, където системата няма
да показва обекти и няма да предупреждава
за подвижни обекти. При визуализация на
изглед отпред или отзад, обект, който се
намира под бронята или на земята може да не
бъде видянj1 . При изглед от птичи поглед,
висок обект близо до съединенията на
областите,j3 които камерата показва, няма
да се появи на монитораj2 .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Мониторът за околно виждане е удобна
функция, но не е подходящ при обичайната
работа на автомобила, защото има области,
където обектите не могат да бъдат видени.
Преди да задвижите автомобила винаги
гледайте през прозорците и проверявайте в
огледалата дали е безопасно за придвижване.
Шифьорът винаги е отговорен за безопасността
по време на паркиране и други маневри.

• Не използвайте Монитора за околно виждане,
когато страничните огледала са в прибрано
положение и се уверете, че багажникът е
напълно затворен, когато задвижвате
автомобила, използвайки Монитора за околно
виждане.

• Разстоянието между обектите визуализирани
на Монитора за околно виждане се различава
от действителното.

• Камерите са монтирани над предната решетка,
страничните огледала и над задния
регистрационен номер. Не поставяйте нищо
върху камерите.

• Когато миете автомобила с вода под високо
налягане, не пръскайте върху камерите. В
противен случай, в камерния блок може да
проникне вода, което да предизвика конденз
върху обектива, неизправност, възникване на
пожар или електрически удар.

• Не удряйте камерите. Те са прецизни уреди. Ако
направите това може да причините
неизправност, която да доведе до пожар или
късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

Когато почиствате от прах, замърсявания или сняг
внимавайте да не надраскате стъклата на
камерите.

JVH0960X
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ОСНОВНА РАБОТА НА МОНИТОРА ЗА
ОКОЛНО ВИЖДАНЕ

Стартиране на системата
За да стартирате системата, натиснете
<CAMERA> (КАМЕРА) или сменете позицията
на скоростния лост на R, докато
превключвателя за запалване е в положение
“ON”.

Превключване на изгледи
Изгледът на екрана на монитора за околно
виждане може да бъде превключен с
натискане на <CAMERA>, докосване на
[Change View] (Смяна на изглед) или смяна на
позицията на скоростния лост.

Натиснете <CAMERA> (КАМЕРА):

Когато бъде натиснат <CAMERA> (КАМЕРА),
докато показаният екран е различен от този
на камерата, мониторът за околно виждане
се включва и се показват изгледи отпред и от
птичи поглед. Натиснете <CAMERA> (КАМЕРА),
за да превключите дисплея към изглед отпред
и отстрани или към екран с широк изглед
отпред.

Смяна на положението на скоростния лост:

Когато скоростният лост е в положение R се
показва изглед отзад или широк изглед отзад
(където е поставено). Когато скоростният лост
е извън позиция R, са показани изгледи
отпред и широк отпред.

КАК ДА ВИДИТЕ ЕКРАНА НА
МОНИТОРА ЗА ОКОЛНО ВИЖДАНЕ

* Разположението на илюстрацията показва
модел с ляв волан (LHD). За моделите с десен
волан (RHD), изгледът на екрана ще бъде
срещуположен.

j1 Изглед от лявата страна:
Задният изглед е показан, когато

скоростния лост е в положение R.
Изгледът отпред е показан, когато
скоростния лост е в положение D, N или
P.

j2 Изглед от дясната страна:
Показан е изглед от птичи поглед или от
предната страна.

j3 Индикатор за изглед:
Указва кой от изгледите е показан в
лявата част на екрана - изглед отпред,
изглед отзад, широк изглед отпред,
широк изглед отзад (където е поставено).

j4 Клавиш Sonar/MOD:
Включва/изключва сензора за
паркиране (сонар) и системата за
движещи се обекти (MOD).

“Включване/изключване на
системата на паркинг сензора
(сонар)” (страница 7-14)

“Включване/изключване на
системата MOD” (страница 7-16)

j5 [Change View] (Смяна на изглед):
Всеки път щом бъде докоснато [Change
View] (Смяна изглед), изгледът ще се
смени между изглед от птичи поглед,
изглед отпред-отстрани и широк изглед.

j6 Екран с широк изглед:
Показани са широк изглед отпред или
широк изглед отзад (където е поставено).

5GG0043XZ

Екран с изглед наоколо

5GG0044XZ

Екран с широк изглед
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ИНФОРМАЦИЯ:

Ако автомобилът е оборудван със система за
предотвратяване на сблъсък отзад (BCI), [m ]
може да се покаже в екрана на Монитор за
околно виждане. За подробности за BCI
системата, направете справка в наръчника на
собственика на автомобила.

КАК ДА ВИДИТЕ ОТДЕЛНИТЕ
ИЗГЛЕДИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Контролната линия и линията широчина на
автомобила трябва да се използват, само като
референтни, когато автомобилът се намира на
павирана равна повърхност. Разстоянието,
което се вижда на монитора е само за справка
и може да е различно от действителното
разстояние между автомобила и показваните
обекти.

• Използвайте визуализираните линии и изгледа
от птичи поглед само за справка. Линиите и
изгледа от птичи поглед се влияят силно от броя
пътници, нивото на гориво, положението на
автомобила, състоянието и класа на пътя.

• Ако гумите са сменени с такива с различен
размер, проекцията на очакваната траектория
на автомобила и изгледа от птичи поглед може
да са визуализирани неправилно.

• При движение на автомобила нагоре по склон,
обектите визуализирани на монитора са
по-далеч, отколкото изглеждат. При движение
на автомобила надолу, обектите на монитора
са по-близо, отколкото изглежда. Използвайте
огледалата или направо погледнете, за да
прецените правилно дистанцията до другите
обекти.

• Ширината на автомобила, и проекциите на
очакваната траектория са по-широки от
действителната ширина и курс.

• Разстоянието между обектите, визуализирани
на изгледа отзад се различава от реалното,
защото се използват широкоъгълни лещи.
Обектите, визуализирани в монитора,
изглеждат визуално противоположни, гледано
във вътрешното огледало за задно виждане и
външните (странични) огледала.

• На покрит със сняг или хлъзгав път, може да
има разлика между проекциите на очакваната
траектория на автомобила и действителната
траектория на автомобила.

• Визуализираните линии в изгледа отзад може
да изглеждат леко отместени надясно, тъй като
камерата за задно виждане не е монтирана в
центъра на задната част на автомобила.

Изглед отпред и отзад

На монитора се визуализират водещите
линии, които указват широчината на
автомобила и разстоянието до обектите по
отношение линията на каросерията на
автомобилаjA .

5GG0010XZ

Изглед отпред

5GG0011XZ

Изглед отзад
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j1 -j4 Водещи линии за дистанция:

Указват разстоянието от каросерията на
автомобила.

• Червена линияj1 : приблизително. 0,5 м (1,5 ft)

• Жълта линияj2 : приблизително. 1 м (3 ft)

• Зелена линияj3 : приблизително. 2 м (7 ft)

• Зелена линияj4 : приблизително. 3 м (10 ft)

j5 Водещи линии за ширина на
автомобила:

Показват ширината на автомобила, когато
карате назад.

j6 Проекции на очакваната траектория:

Указват проектната линия на движение на
автомобила. Проекциите на очакваната
траектория ще се визуализират на монитора
при завъртане волана на автомобила.
Проекциите на очакваната траектория ще се
преместват в зависимост от това, доколко
воланът е завъртян и няма да бъдат
показвани, докато воланът е в положение
право напред.

Изгледът отпред няма да се визуализира,
когато автомобилът се движи със скорост под
8 км/ч (5 MPH).

ИНФОРМАЦИЯ:

Когато мониторът показва изглед отпред и
воланът е завъртян на около 90 градуса или
по-малко от неутралното положение се
визуализират и двете, дясна и лява проекция
на очаквана траектория j6 на движение.
Когато воланът е завъртян на приблизително
90 градуса или повече се визуализира линия
само от обратната страна на завоя.

Изглед от птичи поглед

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Обектите в изглед от птичи поглед ще изглеждат
по-близо, отколкото са реално, защото
изгледът от птичи поглед е псевдо изглед,
получен при комбиниране на изгледите от
камерите във външните огледала, предният и
задният изглед на автомобила.

• Високи предмети като бордюри или
автомобили може да са погрешно изравнени
или да не бъдат показани при съединяването на
изгледите.

• Предметите, които са над камерата не могат да
бъдат показани.

• Изгледът от птичи поглед може да бъде
неправилно изравнен, когато положението на
камерата се промени.

• Линията на земята може да бъде неправилна и
да не бъде показана правилно като права при
съединяването на изгледите. Неправилното
подреждане ще се увеличи настрани от
автомобила.

• Дисплеят за ъгъл на гумите не указва актуалния
ъгъл на гумите.

Изгледът от птичи поглед показва изглед
отгоре на автомобила, което помага за
потвърждаване положението на автомобила
и на предначертаните движения към място за
паркиране.

j1 Икона на автомобила:

Показва позицията на автомобила. Размерът
на иконата на автомобила в изглед от птичи
поглед може да се различава от
действителния автомобил.

5GG0012XZ
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j2 Невидими участъци:

Обектите в тези участъци не се показват на
екрана. Участъците обикновено се посочват в
черно, но ще бъдат маркирани в жълто за
няколко секунди след показване на изглед от
птичи поглед за първи път, когато
превключвателя е поставен в положение ON,
за да подсетят водача за невидими участъци.

j3 Ъглов сензор (сонар):

Показва, че сензорът (сонар) регистрира
обект около ъгъла на автомобила.

j4 Централен сензор (сонар):

Показва, че сензорът (сонар) регистрира
обект около централната част на автомобила.

j5 Индикатор за ъгъл на гума:

Указва ъгъла на гумите, за да помогне на
шофьора при грешки по време на паркиране.

j6 Проекции на очакваната траектория:

Показват се, когато воланът е завъртян и е
извън неутрално положение. Линиите ще се
преместят съобразно това колко е завъртян
волана. Когато мониторът показва изглед
отзад, проекциите на очакваната траектория
са показани в задната част на автомобила.

Изглед отпред и отстрани

На монитора се визуализират водещите
линии, които указват широчината и предния
край на автомобила.

j1 Линия пред автомобила:

Показва предната част на автомобила.

j2 Линия в страни на автомобила:

Показва автомобилната ширина включително
външните огледала.

j3 Удължителни линии:

Удълженията на линията пред автомобила и
отстрани на автомобила, показани като
зелена пунктирана линия.

j4 Индикатор на сензора за паркиране
(сонар):

Показан, когато бъдат регистрирани обекти.

Сензорът за паркиране (сонар) индикатор
може да бъде изключен.

“Настройки на монитор за околно
виждане” (страница 7-20).

ВНИМАНИЕ:

Мигачът може да изглежда като страничната линия
на автомобила. Това не е повреда.

5GG0013XZ
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Широк изглед отпред/широк изглед
отзад (където е поставено)

Широкият изглед отпред/широк изглед отзад
(където е поставен) показва по-широка
област върху целия екран и позволява
проверката на “слепите” ъгли отдясно и
отляво. Широкият изглед отпред/широк
изглед отзад (където е поставен) визуализира
приблизително 180-градусова област, докато

предният и задният изглед визуализират
приблизително 150-градусова област.
Проекциите на очаквана траектория не са
показани, когато се използва широк изглед
отпред/широк изглед отзад.

j1 -j4 Водещи линии за дистанция:

Указват разстоянието от каросерията на
автомобила.

• Червена линияj1 : приблизително. 0,5 м (1,5 ft)

• Жълта линияj2 : приблизително. 1 м (3 ft)

• Зелена линияj3 : приблизително. 2 м (7 ft)

• Зелена линияj4 : приблизително. 3 м (10 ft)

j5 Водещи линии за ширина на
автомобила:

Показват ширината на автомобила, когато
карате назад.

jA Индикатор на сензора за паркиране
(сонар):

Появява се, когато автомобилът се движи
близо до обект.

ПОМОЩНАТА ФУНКЦИЯ НА
КАМЕРАТА ЗА ПАРКИНГ СЕНЗОР
(сонар)
Система за паркиране (сонар) издава звук, за
да предупреди шофьора за препятствията
близо до бронята на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Сензорът за паркиране (сонар) е удобна
функция в помощ на шофьора. Той не е
достатъчен за правилно паркиране.

• Шифьорът винаги е отговорен за безопасността
по време на паркиране и други маневри.

• Винаги проверявайте визуално, за да се
уверите, че е безопасно да извършите
движения за паркиране.

• Прочетете и разберете ограниченията на
сензорната (сонар) система за паркиране,
както е посочено в този раздел.

• Цветовете на индикаторите на сензора за
паркиране (сонар) и контролните линии за
разстояние в изглед отпред, широк изглед
отпред, отзад и широк изглед отзад (където е
поставено) указват различни разстояния до
обекта.

• Студено време или ултразвукови източници
като автоматична автомивка, спирачки със
въздух под налягане на камион или
пневматична бормашина може да повлияят на
функцията на системата, това може да намали
характеристиките ѝ или на да доведат до
невъзможност за активиране.

• Тази функция е проектирана като
допълнителна помощ на шофьора за откриване
на големи неподвижни обекти, за да помогне
за избягване повреждането на автомобила.

5GG0014XZ

Широк изглед отпред

5GG0015XZ

Изглед Широк Отзад (където е поставен)
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• Системата не е предназначена да
предотвратява контакта с малки или подвижни
предмети.

• Системата няма да установи малките предмети
под нивото на бронята на автомобила, и може
да не разпознае предмети, близо до бронята на
автомобила или на земята.

• Системата може да не различи следните обекти:

– Неустойчиви обекти като сняг, плат,
памук, трева или вълна.

– Тънки обекти като въже, кабел или
верига

– Клинообразни обекти.

• Ако вашият автомобил претърпи повреда в
перваза на бронята на автомобила, което я
направи не праволинейна или изкривена,
зоната на осезание може да бъде променена,
предизвиквайки неправилно измерване на
обекти или погрешни аларми.

ВНИМАНИЕ:

• Прекален шум (като от аудио системата или
отворен прозорец на автомобила) ще повлияят
на звука и той може да не бъде чут.

• Поддържайте повърхността на сензора за
паркиране (сонар) (намиращ се в предната и
задната броня) чист от натрупан сняг, лед и
мръсотия. Не драскайте повърхността на
сензора за паркиране (сонар), когато го

чистите. Ако сензорите (сонари) бъдат покрити,
точността на функционирането им ще бъде
намалена.

Системата установява издава звук за
препятствията отпред, когато скоростният
лост е в положение D (Шофиране) и както за
препятствията отпред, така и за такива отзад,
когато скоростния лост е в положение R
(Заден ход).

Когато изображението на камерата е
показано на дисплея, системата показва
индикатора на паркинг сензора (сонар),
независимо от положението на скоростния
лост.

Системата се дезактивира при скорост над 10
км/ч (6 MPH). Тя се активира отново при по-
ниска скорост.

Предупредителен звук и индикатор
Когато автомобилът регистрира обекти,
цветът на предупредителния индикатор ще се
смени от зелен на жълт, а след това на червен
и звукът също се променя.

Индикатор Звук
зелен
(мига бавно)

прекъсвания (бавно)

жълт
(мига бързо)

прекъсвания (бързо)

червен
(не мига)

непрекъснато

Прекъсващият звук ще спре след три секунди,
когато бъде открито препятствие само от
ъгловия сензор (сонар), а дистанцията не се
промени.

Звукът ще спре, когато обектът се отдалечи от
автомобила.

Включване/изключване на
системата на паркинг сензора
(сонар)
Когато бъде докоснат клавиша Sonar/MOD
(Сонар/MOD), индикаторната лампа на
клавиша ще се изключи, а паркинг сензорът
(сонар) ще се изключи временно. Системата
за регистриране на движещ се обект (MOD)
също ще бъде изключена едновременно с
това.

“Регистрация на движещ се обект
(MOD)” (страница 7-15)

Когато клавишът Sonar/MOD бъде докоснат
отново, индикаторната лампа ще се включи, а
паркинг сензорът (сонар) ще се включи
отново.

В случаите по-долу, паркинг сензорът (сонар)
ще бъде включен автоматично:

• Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход).

• Когато бъде натиснато <CAMERA> (КАМЕРА) и
екран, различен от изглед на камерата е
показан на дисплея.
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• Когато скоростта на автомобила спадне под
приблизително 8 км/ч (5 MPH).

• Когато превключвателят за запалване е
поставен в положение “OFF” и бъде върнат
отново в положение ON.

• Когато бъде избран клавиш Sonar/MOD,
функцията MOD също ще бъде изключена.

За да деактивиране на системата на паркинг
сензорите (сонар) изцяло, използвайте
менюто за настройка на камерата.

“Настройки на монитор за околно
виждане” (страница 7-20)

ИНФОРМАЦИЯ:

Докосването на клавиша за паркинг сензора
(сонар) също ще включи/изключи временно
системата на паркинг сензорите (сонар).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДВИЖЕЩ СЕ ОБЕКТ
(MOD)
Системата за Регистриране на движещ се
обект (MOD) информира шофьора за
регистрирани движещи се обекти около
автомобила с изображения и зумер при
излизане от гаражи, маневриране в паркинги
и други подобни ситуации.

Системата MOD работи при следните условия,
когато е показан изглед на:

• Когато скоростният лост е в положение P
(Паркиране) или N (Неутрално), а автомобилът
е спрян, системата MOD регистрира движещи се
обекти в изглед от птичи поглед. Системата MOD
няма да работи, ако външните огледала се
движат навън или навътре, или ако има
отворена врата.

• Когато скоростният лост е в положение D
(Шофиране), а скоростта на автомобила е под
приблизително 8 км/ч (5 MPH), системата MOD
регистрира движещи се обекти в изглед отпред
или широк изглед отпред.

• Когато скоростният лост е в положение R (Заден
ход), а скоростта на автомобила е под
приблизително 8 км/ч (5 MPH), системата MOD
регистрира движещи се обекти в изглед отзад
или широк изглед отзад (където е поставен).
Системата MOD няма да работи, ако багажникът
е отворен.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Системата MOD не регистрира движещи се
обекти в преден страничен изглед. В този
изглед, индикаторът MOD не е показан на
екрана.

• Докато паркинг сензорът (сонар)/звучи
предупредителен зумер на BCI, системата MOD
не издава звук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Системата MOD не е подходяща за правилната
работа на автомобила и не е проектирана за
предотвратяване на контакт с обекти около
автомобила. При маневриране, винаги
използвайте външните огледала и това за задно
виждане и се обръщайте, за да проверите
околността, осигурявайки безопасното
маневриране.

• Системата се дезактивира при скорост над
10 км/ч (6 MPH). Тя се активира отново при по-
ниска скорост.

• Системата не е предназначена за
предотвратяване на контакт с всички предмети.

• Системата MOD няма функция, която може да
регистрира неподвижни обекти в околността.

• Не използвайте системата MOD, когато теглите
ремарке (ако е приложимо). Системата може
да не работи правилно.

• Прекален шум (като от аудио системата или
отворен прозорец на автомобила) ще повлияят
на зумера и той може да не бъде чут.

• Характеристиките на системата MOD ще бъдат
ограничени съобразно условията на околната
среда и околните обекти като например:

– Когато има слаб контраст между фона
и движещите се обекти.
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– Когато има мигащ източник на
светлина.

– Когато има силен източник на
светлина като фаровете на друг
автомобил или слънчева светлина

– Когато ориентацията на камерата не е
в обичайното си положение, като при
сгънати огледала.

– Когато има прах, водни капки или сняг
по лещите на камерата.

– Когато позицията на движещите се
обекти на дисплея не е променена

• Системата MOD може да регистрира падаща
вода по лещите на камерата, бял пушек от
ауспух или движещи се сенки и пр.

• Системата MOD може да не функционира
правилно в зависимост от скоростта, посоката,
разстоянието или формата на движещите се
обекти.

• Ако по автомобила ви има повреди на части,
където е монтирана камерата, правейки ги не
изравнени или криви, зоната на осезание може
да бъде нарушена и системата MOD може да не
функционира правилно.

• Когато температурата е извънредно висока или
ниска, обектите на екрана може да не са ясни.
Това не е повреда.

Как да видите MOD информация на
екрана

j1 Предупредителна рамка за регистрация
(жълта):
Показва се на всеки изглед в зависимост
от това къде е регистриран подвижния
обект (ще прозвучи еднократен сигнал).

Докато системата MOD продължи да
регистрира движещи се обекти, жълтата
рамка продължава да бъде показвана.

j2 MOD индикатор:
Син MOD индикатор се показва в
изгледа, когато системата MOD работи.
Зелен MOD индикатор показан в изгледа,
където системата MOD не работи. Когато
системата MOD е изключена,
индикаторът MOD няма да бъде показан.

j3 Клавиш Сонар/MOD:
Включва/изключва паркинг сензора
(сонар) и системата MOD. Когато паркинг
сензорът (сонар) или системата MOD са
напълно изключени от менюто с
настройки, от клавиша ще изчезнат
символите “m ” или “MOD”.
Клавишът ще изчезне от екрана, когато и
двете системи са напълно изключени от
менюто с настройки.

“Настройки на монитор за околно
виждане” (страница 7-20)

Включване/изключване на
системата MOD
Докосването на клавиш Sonar/MOD (Сонар/
MOD) включва/изключва временно
системата на паркинг сензорите (сонар) и
системата MOD. Когато клавишът бъде
докоснат отново, индикаторът ще се включи,
а системата MOD ще бъде включена отново.

5GG0029XZ

Изгледи от птичи поглед / отпред / отзад

5GG0030XZ

Широк изглед отпред / широк изглед отзад (където е
поставен)
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Система MOD ще се включи автоматично при
следните условия:

• Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход).

• Когато бъде натиснат <CAMERA> (КАМЕРА), за да
се превключи от различен екран към изглед на
камерата на дисплея.

• Когато скоростта на автомобила спадне под
приблизително 8 км/ч (5 MPH).

• Когато превключвателят за запалване бъде
поставен в положение “OFF”и върнат отново в
положение ON.

За пълното изключване на системата MOD,
така че тя да остане изключена постоянно,
сменете статуса в менюто за настройки на
камерата.

“Настройки на монитор за околно
виждане” (страница 7-20)

УКАЗАНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ (където е
поставено)
Функцията с указания за паркиране е
проектирана да направлява шофьора при
паркиране. Чрез изгледа от птичи поглед,
изгледа отпред/отзад и гласовото напътствие,
указанията за паркиране предоставят на
шофьора полезна информация като стартово
положение за заден ход и ъгъл на завиване,
който води автомобила до паркиране в
целевата локация при ситуации като

паркиране на тясно място или успоредно
паркиране. Използвайки линиите и
правоъгълниците, показани на екрана и
гласовите напътствия, системата предоставя
инструкции за паркиране стъпка по стъпка.

• Системата регистрира линии на земята за места
за паркиране като обработва изображенията от
камерата и показва правоъгълник в центъра на
линиите за паркиране, за да настрои цел за
паркиране.

• Когато няма линии за паркиране на
паркомястото или когато те не могат да бъдат
регистрирани, правоъгълникът за целево
паркиране се показва като позиция по
подразбиране.

• Когато бъдат регистрирани много линии за
паркомясто, правоъгълникът, който е кандидат
за цел е показан в зелено. Докоснете един от
зелените правоъгълници, за да настроите
целево място за паркиране. Цветът на
правоъгълника ще стане син.

Как да паркирате с указания за
паркиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Системата с указания за паркиране предоставя
указания за процедури за паркиране. Тя не
предотвратява защита от удар с обекти. Преди да
задвижите автомобила винаги гледайте през
прозорците и проверявайте дали е безопасно за
придвижване.

• Указанията за паркиране може да не
функционират добре при следните условия:

– Рязко ускоряване, спиране, въртене на
волана или превключване на
скоростния лост

– На неравна или непавирана
повърхност като хълм или път с
издатини/неравности

– На хлъзгава повърхност като заснежен
път

– Когато на гумите са монтирани вериги

– Когато камерата е повредена и е
повлияно изображението от нея

– Когато автомобилът се движи
продължително при много ниска
скорост

– Когато колелата не са центрирани
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• Когато автомобилът се отклони от
правоъгълника за паркиране, следвайки
процедурата за паркиране, регулирайте
позицията.

• Указанията за паркиране се нарушават при
следните условия:

– Когато скоростта на автомобила е над
8 км/ч (5 MPH)

– Процедурата за паркиране не е
следвана съгласно указанието

– Когато от екрана бъде избран клавиш
[End] (Край).

1. Спрете автомобила на приблизително 1 м
(3 ft) близо до мястото за паркиране.

2. Натиснете <CAMERA>, за да се покаже
изглед от птичи поглед, след това изберете
[Parking Guide] (Указание за паркиране).

3. Изберете метод за паркиране от менюто в
дясно на екрана.

Налични елементи:

• [Backwards (L)] (Назад (Л))

• [Backwards (R)] (Назад (Д))

• [Parallel (L)] (Успоредно (Л))

• [Parallel (R)] (Успоредно (Д))

4. Ще се покаже екранът за регулиране
позицията на паркиране. Задайте целева
позиция за паркиране.

Регулирайте правоъгълника за паркиране
(син) j1 като използвате клавишите за
посока j2 и клавишите за въртене j3 ,
така че указателните линии за допуск
(червени) j4 да не застъпват
препятствията около автомобила.

5. Когато е зададена целевата позиция на
паркиране, изберете [Start] (Старт).
Работете с автомобила, следвайки
указанията за паркиране стъпка по стъпка.

• Докоснете [Change View] (Смени изглед), за да
промените изгледите.

• Докоснете [End] (Край), за да спрете
указанията за паркиране.

• Докоснете [Replay] (Повтори), за да чуете
предишното указание за паркиране.

5GG0033XZ

5GG0034XZ
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Как да разчитате показваните
указателни линии

j1 Правоъгълник за стартова позиция за
заден ход (зелен):

Показва стартовата позиция за заден ход.
Позицията и цветът на правоъгълника ще се
сменят съобразно избрания ъгъл.

• Зелен: показва препоръчителното положение.

• Жълт: показва, че ще са необходими много
маневри за паркиране.

• Червен: показва, че не са налични линии за
паркиране. Шофьорът трябва да паркира без
указания.

j2 Правоъгълник за целево паркиране
(син):

Показва целевата позиция за паркиране.

j3 Указания за допуск (червен):

Показва местоположенията на препятствия,
което задава приблизителното място,
необходимо за паркиране.

j4 Линии на целеви курс (зелени):

Показва курса, необходим за паркиране на
автомобила в целевото положение за
паркиране.

j5 Проекции на очаквана траектория
(оранжеви):

Указват проектната линия на движение на
автомобила.

Проекциите на очаквана траектория се
местят при въртене на волана. Завъртете
волана докато линиите не застъпят тези за
целеви курс.

Съвети за работа

• Спрете автомобила напълно, като въртите
волана съобразно указанията. Позицията на
волана трябва да бъде поддържана, докато
автомобила е в целево положение (в рамките
на правоъгълника на дисплея) и когато се чуе
звуков сигнал.

• Ще се чуе прекъснат звуков сигнал, когато
автомобилът се движи по време на указанието
и зумер на всяка стъпка, когато автомобилът се
придвижи до целево положение. Спрете
автомобила, когато чуете зумера и следвайте
следващото указание.

• В зависимост от ситуацията, може да са
необходими множество маневри.

• Когато изберете клавиш [Narrow Mode]
(Ограничен режим) при успоредно паркиране,
този режим ще бъде активиран. Ограниченият
режим може да бъде използван за напътствие
на шофьора, когато паркира в ограничени
пространства. В този режим, правоъгълникът за
целево паркиране ще стане жълт, а мястото
между него и препятствието ще се стесни. В този
режим ще бъдат необходими многобройни
маневри за паркиране.

5GG0035X
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НАСТРОЙКИ НА МОНИТОР ЗА ОКОЛНО ВИЖДАНЕ

Настройките на монитора за околно виждане могат да бъдат сменени чрез следната процедура.

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Settings] (Настройки).

3. Докоснете [Camera/Sonar] (Камера/Сонар).

Налични елементи за настройка Available Действие
[Camera]
(Камера)

[Back-up Collision Intervention] (Предотвратяване на
сблъсък отзад) (където е поставено)

Включване/изключване на системата Предотвратяване сблъсък отзад (BCI).
За подробности, вижте Наръчника на собственика на автомобила.

[Moving Object Detection] (Регистриране на движещи
се обекти)

Вкл/изкл на системата MOD.
“Включване/изключване на системата MOD” (страница 7-16)

[MOD Volume] (Сила на звука MOD) Настройката за сила на звука за предупрежденията на MOD може да бъде
регулирана.

[Use Voice with Parking Guide] (Използване на Гласови
и Паркинг указания) (където е поставено)

Включване/изключване на указанията за паркиране.

[Non-viewable Area Reminder] (Предупреждение за
невидима област)

Когато този елемент е включен, невидимата област е маркирана в жълто за
няколко секунди след показване на изглед от птичи поглед за първи път и
при превключвател за запалване в положение ON.

[Predictive Course Lines] (Проекции на очакваната
траектория)

Когато този елемент е включен се визуализира предначертана линия на
движение в изгледите отпред, отзад и изглед от птичи поглед.

[Screen Display Priority] (Приоритет на
екранен дисплей)

[1st Screen]
(1ви екран)

Редът за тип изглед (Горе, Отстрани, Широк) може да бъде сменен.

[2nd Screen]
(2ри екран)
[3rd Screen]
(3ти екран)

[Automatic Display with Sonar] (Автоматичен дисплей
със сонар)

Дисплеят на автоматичния паркинг сензор (сонар) може да бъде вкл/изкл.
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[Sonar] (Сонар) [Sonar] (Сонар) Включване/изключване на системата на паркинг сензор (сонар).
[FR Sensor Only] (Само FR сензор) Включете предния паркинг сензор (сонар) и изключете задния паркинг

сензор (сонар).
[Interrupt Display] (Дисплей прекъсване) Включете/изключете автоматичния паркинг сензор (сонар).
[Sonar Sensitivity] (Чувствителност на сонар) Регулирайте чувствителността на паркинг сензора (сонар) с докосване на

[+]/[-].
[Sonar Volume] (Сила на звука на сонар) Регулирайте силата на предупрежденията с докосване на [+]/[-]

[Display] (Дисплей)
Налични само,
когато екранът на
камерата е показан
на горния дисплей.

[Display Settings]
(Настройки на
дисплея)

[Brightness] (Яркост) Регулирайте настройките на дисплея с докосване на [+]/[-].
[Contrast] (Контраст)
[Black Level] (Ниво на
черно)
[Tint] (Оттенък)
[Colour] (Цвят)
[Default Settings]
(Настройки по
подразбиране)

Връща настройките по подразбиране.
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Индикатори за повреда
Камера:

Когато на екрана е показан m , мониторът за
околно виждане не работи правилно. Това
няма да повлияе на нормалното шофиране,
но системата трябва да бъде инспектирана в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Когато на екрана е показано m ,
изображението на камерата може да се
повлияе от временни електронни смущения
на близки устройства. Това няма да повлияе
на нормалното шофиране, но системата
трябва да бъде инспектирана в INFINITI център
или квалифициран сервиз, ако се появява
често.

Датчик за паркиране (сонар):

Кехлибарените маркери се показват в ъглите
на иконата на автомобила, когато системата
на сензорите за паркиране е неизправна.

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

• Екранът, изобразен на монитора за околно
виждане автоматично ще се върне към
предходния 3 минути след натискането на
<CAMERА> (КАМЕРА), докато скоростният лост е
в положение, различно от R (Назад).

• Когато изгледът бъде превключен,
изображението на дисплея може да се покаже с
известно закъснение.

• Когато температурата е извънредно висока или
ниска, обектите на екрана може да не са ясни.
Това не е повреда.

• Когато камерата е изложена на силна светлина,
обектите може да не са показани ясно. Това не е
повреда.

• Екранът може да потрепва при флуоресцентна
светлина. Това не е повреда.

• Цветовете на обектите върху Монитора за
околно виждане може да се различават до
известна степен от тези на действителните
обекти. Това не е повреда.

• Обектите на монитора може да се ясни и
цветовете може да се различават на тъмни
места. Това не е повреда.

• Може да има разлики в остротата на изгледа от
различните камери с този от птичи поглед.

• Ако има замърсяване, сняг или вали дъжд върху
капака на камерата, Мониторът за задно
виждане може да не визуализира обектите ясно.
Почистете капака.

• За почистване на камерата не използвайте
алкохол, бензин или разредител. Това може да
причини обезцветяване. За да почистите
камерата, избършете с кърпа, напоена с
разреден неагресивен почистващ препарат и
след това избършете със суха кърпа.

• Не повреждайте камерата, защото това може да
повлияе неблагоприятно върху екрана на
монитора.

• Не използвайте вакса върху лещите на
камерата. Избършете напълно ваксата с чиста
кърпа, напоена с разреден неагресивен
почистващ препарат и вода.

5GG0022XZ
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КОГАТО КАРАТЕ НАЗАД ВЪРХУ
СТРЪМЕН СКЛОН

Когато карате назад автомобила нагоре по
хълм, водещите линии за дистанция и за
ширината на автомобила са показани
по-близко от действителното разстояние.
Например, дисплеят показва 1 м (3 ft) до
мястотоjA , но действителното разстояние от

1 м (3 ft) върху хълма е позицията jB .
Отбележете, че всеки обект на хълма е по-
далеч отколкото изглежда на монитора.

КОГАТО КАРАТЕ НАЗАД ПО СТРЪМЕН
ХЪЛМ НАДОЛУ.

Когато карате назад автомобила надолу по
хълм, водещите линии за дистанция и за
ширината на автомобила са показани

по-далече от действителното разстояние.
Например, дисплеят показва 1 м (3 ft) до
мястотоjA , но действителното разстояние от
1 м (3 ft) върху хълма е позицията jB .
Отбележете, че всеки обект на хълма е по-
близо отколкото изглежда на монитора.

5GG0005X

5GG0006X

РАЗЛИКА МЕЖДУ ОЧАКВАНО И РЕАЛНО
РАЗСТОЯНИЕ
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КОГАТО КАРАТЕ НАЗАД БЛИЗО ДО
СТЪРЧАЩ ОБЕКТ

Проекции на очакваната траектория на
дисплея jA докосват обекта. И все пак,
автомобилът може да удари обекта, ако
стърчи над действителния курс назад.

КОГАТО КАРАТЕ НАЗАД ЗАД
СТЪРЧАЩ ОБЕКТ

Позицията jC е показана по-далече,
отколкото позицияjB на дисплея. И все пак,
положениетоjC действително се намира на
същото разстояние, както положение jA .
Автомобилът може да удари обекта, когато

карате назад към положението, jA ако
обекта стърчи над действителния курс назад.

5GG0007X 5GG0008X
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Сензорната система за паркиране (сонар) е
удобна функция за помощ на шофьора, но не е
достатъчно условие за правилното паркиране.
Винаги проверявайте визуално, за да се
уверите, че е безопасно да паркирате. Винаги
карайте бавно.

• Системата се дезактивира при скорост над 10
км/ч (6 MPH). Тя се активира отново при по-
ниска скорост.

• Прочетете и разберете ограниченията на
сензорната система за паркиране (сонар),
както е описано в този раздел. Суровите
климатични условия може да повлияят на
функционирането на системата на паркинг
сензори (сонари); това може да включва
намалена функция или неуспешно активиране.

• Тази система не е предназначена да
предотвратява контакта с малки или подвижни
предмети.

• Системата е проектирана да подпомага
шофьора при установяването на големи
неподвижни предмети с оглед предотвратяване
повреждането на автомобила. Системата няма
да регистрира малките предмети под нивото на
бронята на автомобила, и може да не разпознае
предмети, прекалено близо до бронята на
автомобила или на земята.

• Ако вашият автомобил претърпи повреда в
перваза на бронята на автомобила, което я
направи неправолинейна или изкривена,
зоната на осезание може да бъде променена,
предизвиквайки неправилно измерване на
препятствията или погрешни аларми.

ВНИМАНИЕ:

Поддържайте вътрешната част на автомобила,
възможно най-тиха, за да можете да чуете
правилно тона.

Сензорната система за паркиране (сонар),
сигнализира със звуков сигнал, за да
предупреди шофьора за препятствията близо
до бронята на автомобила. Когато сензорът
за паркиране (сонар) е включен, индикатора
за сензор за паркиране (сонар) също ще се
появи на дисплея.

“Настройки на Монитор за задно
виждане” (страница 7-6)

Системата регистрира препятствията отпред,
когато скоростният лост е в положение D
(Шофиране) или N (Неутрално), и както
препятствията отпред, така и тези отзад,
когато скоростния лост е в положение R
(Заден ход).

Системата може да не разпознае предмети
при скорости над 10 км/ч (6 MPH) и може да
не установи някои ъглови или подвижни
предмети.

Сензорната система за паркиране (сонар)
регистрира препятствията до 1,2 м от бронята
на автомобила с намаляване на зоната на
покритие при външните ръбове на бронята на
автомобила. Моля вижте илюстрацията с
оглед на приблизителната площ на покритие.

5GG0040XZ

СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ПАРКИРАНЕ (СОНАР) (където е поставена)
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С придвижването на автомобила по-близо до
препятствието, степента на тона се усилва.
Когато препятствието е на по-малко от 30 см
(11,8 инча) разстояние, тонът ще се чува
непрекъснато.

Поддържайте ъгловите/централните сензори
(сонари) (разположени върху первазната
броня на автомобила) свободни от сняг, лед и
големи натрупвания на прах (не почиствайте
сензорите с остри предмети). Ако сензорите
бъдат покрити, това ще повлияе върху
точността на сензорната система за
паркиране (сонар).

Нивото на чувствителност на ъгловите/
централни сензори (сонар) могат да бъдат
регулирани (висока или ниска).

“Настройки на Монитор за задно
виждане” (страница 7-6)

Прекъсващият звук ще спре 3 секунди, след
като бъде открито препятствие само от
ъгловия сензор, а дистанцията не се промени.

ИНДИКАТОР НА СЕНЗОРА ЗА
ПАРКИРАНЕ (СОНАР)

Когато в настройките на сензора за
паркиране (сонар) е включено [Interrupt
Display] (Дисплей препятствие), индикаторът
за сензор за паркиране (сонар) се появява на
горния дисплей, прекъсвайки другата
информация, показвана на екрана.

“Настройки на Монитор за задно
виждане” (страница 7-6)

Индикаторът на сензора за паркиране
(сонар), показан, докато е активиран
Монитор за задно виждане е обяснено в
раздел Монитор за задно виждане.

“Индикатор на сензорна система за
паркиране (сонар)(където е поставен)”
(страница 7-4)

Докоснете [m ], за да включите/изключите
индикатора на сензора за паркиране (сонар).

5GG0068XZ
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На информационния екран може да бъде показана различна информация, полезна за ползването на автомобила. Наличните елементи включват
информация за автомобила, за трафика, информация за текущото местоположение и за версията на навигационния софтуер (където е поставен).

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Information] (Информация).

Елемент на менюто Резултат
[Energy Flow] (Енергиен поток)
(хибридни модели)

Енергийната информация е показана на екрана.
Докоснете [Fuel Economy History] (История за икономия на гориво), за да се покаже екрана за История не енергиен
поток.

[Fuel Economy History] (История за икономия на
гориво)
(хибридни модели)

На екрана е показана история за икономия на гориво.
Екранът за История за икономията на гориво може да бъде превъртян.

[Fuel Economy]
(Икономия на гориво)

Показване на екран за икономия на гориво. Дисплейните модули могат да бъдат сменени.
“Настройки за език и мерни единици” (страница 2-20)

Текущата и средна икономия на гориво, и разстоянието до изпразване на резервоара могат да бъдат потвърдени.
[History] (История) Екранът за История за икономията на гориво може да бъде превъртян.

С докосване на [ < ]/[ > ] докато е показан екран за История за икономия на гориво, ще се покаже предходна или
по-актуална история.

[Reset] (Нулиране): Нулиране на средна икономия на гориво.
Средната стойност в периода между две нулирания е съхранена като история за икономията на гориво.
Когато средната икономия на гориво на екрана бъде нулирана, средната консумация на гориво, показана на бордовия
компютър съм се нулира.

[Eco Drive Report] (Доклад еко шофиране) Показва доклад еко шофиране.
[History] (История) Екранът с история за Доклад за еко шофиране може да бъде превъртян.

С докосване на [ < ]/[ > ] докато е показан екран за История за еко шофиране, ще се покаже предходна или по-актуална
история.

[Reset] (Нулиране): Нулиране на екран за Доклад за еко шофиране.
Средната стойност за периода от нулиране до нулиране е съхранена в историята за еко шофиране.

[Where am I?]* (Къде се намирам) (където е
поставено)

Показани са името и разстоянието до предишната/следващата улица и друга информация, която указва текущото
местоположение на автомобила.

[Traffic Information]*
(Информация за
трафик)

[Nearby Traffic Info]
(информация за близкия
трафик)

Показва информация за регистриран наблизо трафик.

[Info.on Route]
(Информация за
маршрута)

Показва информация за трафика регистриран по маршрута.

ИНФОРМАЦИОННО МЕНЮ
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[Map Information] (Картна информация)* Показва идентификационния номер на модула на навигационната система, текущата версия на картата и софтуерната
версия.

*: Само модели с навигационна система.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Реалната информация за икономия на гориво може да се различава от информацията, показана на автомобилния дисплей. Това се дължи на моментната
разлика при осъвременяването на информацията и не означава неизправност.

• [Traffic Information] (Информация за трафика) е налична единствено в районите, където се излъчва RDS-TMC. RDS-TMS информацията не се предлага в някои
държави.
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АБОНАМЕНТ ЗА INFINITI INTOUCH
УСЛУГИ
За използването на Infiniti InTouch услуги е
необходим абонамент. За подробности по
отношение на абонамента, посетете уеб
страницата на портала на собственика на
INFINITI или се свържете с център на INFINITI
или квалифициран сервиз.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТЪПА ДО
INFINITI INTOUCH УСЛУГИТЕ
*Шофирнаето е сериозно занимание.
Използвайте услугите Infiniti InTouch, само
когато това е безопасност. Услугите изискват
активен абонамент и зависят от работещо
телематично устройство, неговите
възможности за свързване с безжична
мрежа, наличност на съвместима безжична
мрежа, данни за навигационна карта и
приемане на сигнал от GPS сателит, като
липсата на описаните неща може да ограничи
или предотврати възможностите за
използване на услуги. Услугите изискват
съвместима 3G GSM/GPRS клетъчна мрежа,
предоставена от Orange. 3G клетъчната
мрежа не е налична навсякъде и/или по всяко
едно време. Клетъчната технология
еволюира и промените в клетъчните мрежи,
предоставени от независими компании не са
в контрола на INFINITI. Определени услуги на
автомобила, предоставени от независими

компании, не са в контрола на INFINITI и са
обект на промяна без предизвестие или
отговорност от страна на INFINITI и нейните
клонове и агенти. Пробният абонамент
започва на датата на закупуване. В края на
безплатния пробен период, продължаването
на използването на услугите изисква
абонамент. Вашите услуги ще бъдат
продължени, в съответствие с условията на
Вашето Споразумение за абонамент. За
допълнителна информация за приложимите
правила и условия на Споразумението за
абонамент, посетете уеб страницата на Infiniti
InTouch услуги.

Информация за Infiniti InTouch
услуги
Уеб страниците за Infiniti InTouch услуги,
които са налични в момента са както следва.

Държава URL на уеб страница

Великобритания https://
gb.intouch.infiniti.eu/

Австрия https://
at.intouch.infiniti.eu/

Белгия (френски) https://
be.intouch.infiniti.eu/fr-be/

Белгия (холандски) https://
be.intouch.infiniti.eu/nl-be/

България https://
bg.intouch.infiniti.eu/

Република Чехия https://
cz.intouch.infiniti.eu/

Франция https://fr.intouch.infiniti.eu/

Германия https://
de.intouch.infiniti.eu/

Унгария https://
hu.intouch.infiniti.eu/

Израел https://il.intouch.infiniti.eu/

Италия https://it.intouch.infiniti.eu/

Люксембург
(френски)

https://
lu.intouch.infiniti.eu/fr-lu/

Люксембург
(английски)

https://
lu.intouch.infiniti.eu/en-gb/

Люксембург (немски) https://
lu.intouch.infiniti.eu/de-lu/

INFINITI INTOUCH УСЛУГИ (където са
поставени)
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Държава URL на уеб страница

Холандия https://
nl.intouch.infiniti.eu/

Полша https://
pl.intouch.infiniti.eu/

Португалия https://
pt.intouch.infiniti.eu/

Испания https://
es.intouch.infiniti.eu/

Швеция https://
se.intouch.infiniti.eu/

Швейцария (немски) https://
ch.intouch.infiniti.eu/de-ch/

Швейцария (френски) https://
ch.intouch.infiniti.eu/fr-ch/

Швейцария
(италиански)

https://
ch.intouch.infiniti.eu/it-ch/

Швейцария
(английски)

https://
ch.intouch.infiniti.eu/en-gb/

Турция https://tr.intouch.infiniti.eu

Хърватия (английски) https://
hr.intouch.infiniti.eu/en-gb/

Хърватия (хърватски) https://hr.intouch.infiniti.eu

Сърбия https://
rs.intouch.infiniti.eu/

Беларус https://
by.intouch.infiniti.eu/

Румъния https://
ro.intouch.infiniti.eu/

Словакия https://
sk.intouch.infiniti.eu/

Русия https://intouch.infiniti.ru

Украйна https://intouch.infiniti.ua

Казахстан https://
kz.intouch.infiniti.eu/

ФУНКЦИИ НА INFINITI INTOUCH
УСЛУГИ
Услугите Infiniti InTouch предоставят различна
информация и услуги, като свързват Вашия
автомобил с центъра за Infiniti InTouch услуги
и оперативния център на Infiniti InTouch чрез
TCU (контролен блок за телематика),
монтиран във Вашия автомобил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Радио вълните биха могли да имат обратен
ефект върху електронното медицинско
оборудване. Хора, които имат пейсмейкър,
трябва да се свържат с производителя на
устройството по отношение на възможно
влияние на системата, преди да започнат да я
използват.

• Антената на TCU (контролтролен блок за
телематика) е монтирана в горната централна
част на приборния панел. Пътник с пейсмейкър
не трябва да се приближава до антената по-
близо от разстоянието, определено от
производителя на пейсмейкъра. Радио вълните
от антената на TCU (контролен блок за
телематика) могат да имат отрицателно

влияние върху работата на пейсмейкъра при
използване на услугите Infiniti InTouch.

• Неправилното използване на услугата може да
бъде нарушение на местните закони и да
доведе до наказателна санкция.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Функциите на услугите Infiniti InTouch зависят
от активен абонамент и работещо телематично
устройство, клетъчна свързаност, данни от
навигационна карта и приемане на сигнала от
GPS сателити. Приложими са сроковете и
условията на Споразумението за абонамент за
Infiniti InTouch услугите.

• За да бъдат използвани услугите Infiniti InTouch
е необходим абонамент. Услугите, които могат
да бъдат получени зависят от избрания от Вас
абонаментен план.

Услугите Infiniti InTouch могат да се
актуализират. Най-актуалната и подробна
информация е налична в следните уеб
страници или от линията за помощ.

– Уеб страница на услугите Infiniti InTouch:

“Информация за Infiniti InTouch
услуги” (страница 8-4)

Общ имейл адрес на центъра за качество
на Infiniti:

qualitycentre.eu@infiniti-
customerexperience.com
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• Разширена пътна помощ (където е поставено):

Разширената пътна помощ Ви позволява
да получите помощ от оперативния център
на Infiniti InTouch за неспешни инциденти,
които изискват теглене или реакция от
трета страна. Достъп до услугата се
получава чрез докосването на икона
Оператор в навигационния екран.

• Доклад за откраднат автомобил:

Сервизен оператор ще се опита да получи
информация за местоположението на
докладван откраднат автомобил и да
предостави тази информация на местните
правоохранителни органи, за да
подпомогне връщането на Вашия
автомобил.

• Дистанционни клаксон и светлини (където е
поставено):

Дистанционните клаксон и светлини Ви
позволяват дистанционно да задействате
премигване със светлини (дълги светлини)
и да задействате клаксона на Вашия
автомобил. Най-често тази функция се
използва, за да Ви помогне да откриете
автомобила си. Може да има местни
разпоредби, които да ограничават
използването на функционалности, от
типа на Дистанционни клаксон и светлини.
Моля, използвайте тази функция разумно
и в съответствие с тези правила.

• Известие за аларма:

Функцията Известие за аларма ще Ви
извести, чрез избрания метод на
известяване, в уеб страницата на услугите
Infiniti InTouch, когато алармената
система на Вашия автомобил бъде
задействана.

“Информация за Infiniti InTouch
услуги” (страница 8-4)

• Известие за планирана поддръжка:

Известието за предупреждение за
поддръжка предоставя данни за пробега
на Вашия автомобил на INFINITI.
Използвайки тези данни за пробег, INFINITI
Ви изпраща известия за поддръжка.

• Предупреждение за поддръжка:

Предупреждението за поддръжка Ви
позволява да получавате известия, чрез
избрания метод за известия, зададен в уеб
страницата на услугите Infiniti InTouch, в
случай на неизправност на под-система на
автомобила. Услугата се управлява чрез
уеб страницата на услугите Infiniti InTouch.

“Информация за Infiniti InTouch
услуги” (страница 8-4)

• My Car Finder:

Функцията My Car Finder Ви позволява да
проверите последната налична позиция
на Вашия автомобил и така по-лесно да го
откриете.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
Необходимо е закупуването на отделен
абонамент за услугите Infiniti InTouch. За
подробна информация се свържете с център
на INFINITI или квалифициран сервиз, или
посетете следната уеб страница за услуги
Infiniti InTouch:

“Информация за Infiniti InTouch
услуги” (страница 8-4)

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако автомобилът е собственост на друго лице
и бъде продаден, абонаментът за тази услуга
трябва да се прекрати и всички данни,
съхранявани в устройството трябва да бъдат
изтрити.

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Използвайте услугите Infiniti InTouch, само след
като сте спрели автомобила на безопасно
място. Ако искате да използвате услугите Infiniti
InTouch по време на шофиране, бъдете
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изключително внимателни през цялото време,
така че цялото Ви внимание да е насочено към
работата с автомобила.

• Ако установите, че не можете да насочите
цялото си внимание към работата с автомобила
докато работите с услугите Infiniti InTouch,
отбийте от пътя на безопасно място и спрете
автомобила.

• Не работете с услугите Infiniti InTouch докато
двигателят или хибридната система са спрени.
Това може да разреди акумулатора на
автомобила.

• Услугите Infiniti InTouch не могат да се използват
при следните условия:

– Абонаментът за услугите Infiniti
InTouch е изтекъл.

– Автомобилът е извън област, в която
има покритие на клетъчна мрежа.

– Автомобилът се намира на място с
лошо приемане на сигнала, като
тунели, подземни гаражи, зад сгради
или в планински области.

– Линията е заета.

– TCU (контролен блок за телематика)
или други системи на автомобила не
работят правилно.

– Системата на мрежата на услугите
Infiniti InTouch е деактивирана.

• Комуникацията с оперативния център на Infiniti
InTouch е свързана с режим за комуникация на
данни и може да предизвика временни
затруднения при получаване на сигнали и
зоната за получаване на сигнали може да бъде
ограничена, в сравнение с обичайните мобилни
телефони.

• Можете да чуете пукания или да има
прекъсвания, докато говорите със
специалистите за сервизна реакция на услугите
Infiniti InTouch. Причина за това е превключване
на зоната за свърване и това не е неизправност.

• В зависимост от използваната линия, силата на
звука може да се понижи. Регулирайте силата
на звука, в съответствие с нуждите.

• Получените звуци може да са изкривени или
околният шум може да звучи като много
гласове. Причина за това е използването на
цифрова линия и това не е неизправност.

• Можете да чуете собствения си глас от
говорителя, когато говорите със специалистите
за сервизна реакция на услугите Infiniti InTouch
поради смущения в мрежата. Когато това се
случи, свържете се отново с линията след
няколко минути или опитайте връзка от друго
място.

• Този автомобил има комуникационно
устройство, наречено TCU (контролен блок за
телематика). Комуникационната връзка между
този блок и оперативния център на Infiniti

InTouch позволява различни услуги. Когато
системата се свърже с оперативен център на
Infiniti InTouch, на екрана ще се появи икона на
антена. Използвайте услугата на места, където
на екрана се появи символ, показващ добро
приемане.
m : Когато приемането на сигнала е добро
m : Когато приемането на сигнала е лошо

• Услугите Infiniti InTouch използват TCU
(контролен блок за телематика) за
комуникации. Дори и показанието за сила на
сигнала във вградения модул за комуникации в
автомобила да показва добро ниво на
приемане, връзката с центъра за данни на
услугата Infiniti InTouch може да се деактивира.
Това не означава повреда. След няколко минути
задействайте системата отново

СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРАКТИВНО
ГЛАСОВО МЕНЮ
Налични са различни услуги, които
подпомагат Вашето шофиране, чрез
отговорите на интерактивното гласово меню.

За допълнителна информация, свържете се с
центъра за качество на Infiniti, чрез имейл
адреса на центъра за качество. eu@infiniti-
customerexperience.com или посетете уеб
страницата на услугите Infiniti InTouch.

“Информация за Infiniti InTouch
услуги” (страница 8-4)
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1. Натиснете <MENU> и докоснете [InTouch
Services] (Услуги InTouch).

2. Докоснете [Connect to Voice Menu]
(Свързване с гласово меню).

3. Системата се свързва с центъра за реакция
на Infiniti InTouch услуги.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Можете да се свържете и с интерактивното
гласово меню на Infiniti InTouch услугите, като
докоснете бутона с икона Оператор j1 на
картата.

• След като изберете [Connect to Voice Menu]
(Свързване с гласово меню), може да е
необходимо известно време, докато системата
установи връзка, в зависимост от техническата
среда и дали TCU (контролен блок за
телематика) се използва от други услуги.

• За да избегнете прекъсване на линията, не
изключвайте двигателя или хибридната
система.

НАСТРОЙКИ НА INTOUCH УСЛУГИТЕ
Можете да покажете и изтриете
потребителска информация от екрана за
настройки.

5GB0258XZ
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Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Меню Действие
Натиснете
<MENU>

[Settings]
(Настройки)

[InTouch Services]
(InTouch услуги)

[Vehicle Information Settings]
(Настройки за информация на
автомобила)

[Send Vehicle Information]
(Изпращане на информация за
автомобила)

Когато този елемент е включен,
информацията за автомобила (данни,
свързани с Вашата информация за
шофиране, като местоположение на
автомобила, история на шофиране,
икономия на гориво и т.н.) могат да бъдат
изпратени в центъра Infiniti InTouch услуги.
Тази настройка (включена) е необходима,
за да се възползвате напълно от
преживяването с услугите Infiniti InTouch.

[Delete Vehicle Information]
(Изтриване на информация за
автомобила)

Изтриване на цялата информация за
автомобила.

[Unit ID Information]
(Информация за ИД
на блок)

Показване на ИД на блок, ИД
на TCU (контролен блок за
телематика), ИД на СИМ и VIN
информацията, необходима
за регистрация на
автомобила.
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ERA-GLONASS е система, предназначена да
предостави бързо съдействие на водача и
пътниците при аварийна ситуация.

АВТОМАТИЧНО АВАРИЙНО
ПОВИКВАНЕ
Ако контролният блок на въздушните
възглавници отчете преден сблъсък,
страничен сблъсък или преобръщане на
автомобила, системата автоматично изпраща
повикване към спешния център.
Едновременно с това се предава и
информация за автомобила
(местоположение, скорост и посока на
пътуване). След като вашето аварийно
повикване бъде получено от спешния център,
операторът се опитва да разговаря с
пътниците в автомобила.

ИНФОРМАЦИЯ:

• По време на аварийното повикване, силата на
звука на гласа на оператора не може да бъде
регулирана.

• По време на аварийното повикване, звуковата
система на автомобила ще бъде заглушена.

Системата ERA-GLONASS е винаги активна по
подразбиране.

Следната информация ще бъде изпратена в
спешния център от системата ERA-GLONASS
при сблъсък.

• Идентификационен номер на автомобила (VIN)

• Тип на двигателя.

• Времеви печат (кога се е случил сблъсъкът или
събитието).

• Местоположение, скорост на автомобила и
посока на автомобила

Тези данни ще бъдат изтрити, когато вече не
са нужни.

РЪЧНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
АВАРИЙНО ПОВИКВАНЕ
Можете да осъществите аварийно повикване
и ръчно, като натиснете <SOS>, намиращ се
на горния контролен панел.

ВНИМАНИЕ:

• Паркирайте автомобила на безопасно място и
задействайте спирачката при паркиране, преди
да използвате бутон <SOS>.

• Използвайте тази услуга само в случай на
авария. Може да има глоба за неправомерното
използване на услугата.

• Имайте предвид, че функцията за аварийно
повикване не може да се използва при
следните условия:

– Автомобилът е извън област, в която
има покритие на клетъчна мрежа.

– Автомобилът се намира на място с
лошо приемане на сигнала, като
тунели, подземни гаражи, зад сгради
или в планински области.

– Линията е заета.

– TCU (контролен блок за телематика)
или други системи на автомобила не
работят правилно.

– Осъществяването на аварийно
повикване може да е невъзможно при
всички случаи на инцидент или
спешност, или ако се намирате в
област без прием на сигнал.

ERA-GLONASS (където е поставено)
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1. Натиснете капакаj1 и отворете капакаj2 .

2. Натиснете бутон <SOS>j3 . Към спешния
център се изпраща аварийно повикване.
Едновременно с това се предава и
информация за автомобила
(местоположение, скорост и посока на
пътуване).

3. Когато осъществите повикването,
разговаряйте с персонала от спешния
център.

Ако желаете да отмените аварийното
повикване, натиснете и задръжте <SOS>
бутона в продължение на няколко секунди.
Повикването не може да бъде прекъснато
след установяване на връзка.

ИНФОРМАЦИЯ:

• По време на аварийното повикване, силата на
звука на гласа на оператора не може да бъде
регулирана.

• По време на аварийното повикване, звуковата
система на автомобила ще бъде заглушена.

• След натискането на бутон <SOS>, може да е
необходимо известно време, докато системата
установи връзка, в зависимост от техническата
среда и дали TCU (контролен блок за
телематика) се използва от други услуги.

• За да избегнете прекъсване на разговора, не
изключвайте двигателя.

• По време на аварийно повикване или
комуникация с операторите, Bluetooth®
връзката с телефон, тип “свободни ръце” ще
бъде деактивирана и ще можете да работите с
мобилния телефон само чрез апарата. При
осъществяване на връзка с персонала от
спешния център, телефонната връзка ще бъде
превключена автоматично от телефон

“свободни ръце” на мобилния телефон. Целта
на това е връзката с персонала от спешния
център да не бъде прекъсвана от входящи
повиквания.

• Аварийният център може да осъществи обратно
повикване, ако аварийното повикване бъде
прекъснато поради някаква причина, след
неговото установяване.

• Функциите на услугата Infiniti InTouch (където са
поставени) няма да бъдат налични в
продължение на около 60 минути след
използване на аварийно повикване чрез ERA-
GLONASS.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Когато индикаторната светлинаj4 , в близост
до бутона <SOS> свети в червено, натискането
на бутона <SOS> няма да свърже Вашия
автомобил към аварийния център и в случай
на сблъсък, може да не бъде осъществено

5GH0701X

5GH0702XZ
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аварийно повикване. Ако индикаторната
лампа свети в червено, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз за помощ.

ИНФОРМАЦИЯ:

Дори когато индиикаторна лампаj4 не свети,
може да е невъзможно осъществяването на
връзка с аварийния център. В такива случаи,
контактът с полицията или аварийните
служби трябва да бъде осъществен чрез други
устройства, като телефони.

ТЕСТОВИ РЕЖИМ
Тестовият режим е проектиран за
удостоверяване на компонентите. В тестови
режим, може да се провери състоянието на
микрофона, високоговорителя, резервния
акумулатор и други вътрешни компоненти.

За да започнете тест:
1. Натиснете и задръжте бутон <SOS> за

повече от 3 секунди.

2. Отпуснете бутона, след което го натиснете
и задръжте отново в рамките на 10
секунди.

3. Когато бъде задействан тестовият режим,
червената индикаторна лампа ще започне
да мига.

4. Говорете със силен глас, след като чуете
тона.

5. Тонът ще прозвучи отново и системата ще
възпроизведе записания глас.

6. Използвайте бутона <SOS> в рамките на 20
секунди, за да докладвате резултатите от
теста в центъра за спешно повикване.

• Гласът се чува ясно: натиснете и задръжте.

• Гласът не се чува ясно: натиснете два пъти за
кратко.

7. След 20 секунди, зелената индикаторна
лампа мига, докато системата изпраща
резултатите от теста към центъра за спешно
повикване.

8. Червената индикаторна лампа изгасва
(спира да мига), ако тестът завърши
успешно.

9. Ако записаният глас не може да бъде чут
ясно в гласовия тест или тестът не завърши
успешно (червената индикаторна лампа
продължава да мига), свържете се с Вашия
център на INFINITI или квалифициран
сервиз за помощ и за преглед на
автомобила.

10. След завършване на теста или за да спрете
теста, поставете превключвателя за
запалване в позиция “OFF”. Тестовият
режим ще бъде анулиран.

ИНФОРМАЦИЯ:

• При активиране на теста не можете да
осъществите автоматични и ръчни аварийни
повиквания.
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Системата Infiniti InTouch може да бъде персонализирана чрез регулиране на различни настройки, за да бъде по-лесно да я използвате.

Показаните елементи се различават в зависимост от модела и оборудването.

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

Елемент от настройката Резултат
[Bluetooth] Настройка на Bluetooth® Аудио и Телефон.

“Настройки за Bluetooth®” (страница 2-22)

[Phone/Mail] (Телефон/Поща) Показва екран за настройката за телефон и поща.
“Настройки на телефон и текстови съобщения” (страница 5-8)

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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[Vehicle] (Автомобил)
(Наличността на
елементи от менюто
в [Vehicle]
(Автомобил) зависи
от модела и
спецификациите.)

[Lamp ON When Door Unlocks] (ВКЛ на
лампа при отключване на врата)

Когато този елемент е включен, интериорните лампи светват, когато бъде
отключена врата.

[Light Sensitivity] (Чувствителност на лампа) Задаване на Авто чувствителност на лампа.
[Speed Sensing Wiper Interval]
(Чувствителност към скоростта за
интервала на чистачките)

Задава автоматично регулиране на скоростта на чистачките съобразно
скоростта.

[Auto Lock] (Авто заключване) Задава условия за авто заключване.
[Auto Unlock (I-key)] (Авто отключване
(И-ключ))

Задава условия за авто отключване (интелигентен ключ).

[Rain Sensor] (Сензор за дъжд) (където е
поставен)

Настройва дъждо осезателната система за автоматични чистачки.

[Battery Saver Mode] (Режим за запазване
на акумулатор)

Настройва IGN/ACC устройство за запазване на акумулатора.

[Lock/Unlock by Hands free] (Заключване/
отключване със свободни ръце)

Настройва Заключване/отключване със свободни ръце

[Touch Sensitive Door Sensor] (Сензор на
врата чувствителен на допир)

Настройва сензор за врата, чувствителен на допир.

[Lane Change (3 Flashes)] (Смяна на платно
(3 мигания))

Настройва смяна на платно 3 мигания.

[Wipe Drip] (Изтриване на капки) Настройва изтриването на капки.
[Answer Back Exterior Light] (Обратен
отговор Екстериорни светлини)

Настройва осветление на купето.

[Selective Door Unlock] (Избирателно
отключване на врата)

Настройва Избирателно отключване на врата.

[Return All Settings to Default] (Връщане на
всички настройки към фабричните)

Всички настройки на автомобила се връщат към тези по подразбиране.
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Елемент от настройката Резултат
[Navigation] (Навигация)* Показва екранът за настройка на навигация.

“Настройки на навигация” (страница 9-56)

[Audio] (Aудио) Показва се екранът за аудио настройки.
“Аудио настройки” (страница 4-30)

[Screen] (Екран) [Display Settings]
(Настройки на
дисплея)

[Brightness]
(Яркост)

Настройва дисплея към предпочитани настройки.
“Екранни настройки” (страница 2-17)

[Contrast]
(Контраст)
[Black Level] (Ниво
на черно)

[Display OFF] (Изключен дисплей)
[Day/Night] (Ден/Нощ)
[Change Map Colour] (Смяна на цвета
на карта)
[Default Settings] (Настройки по
подразбиране)

*: Модели с навигационна система.

**: Модели без навигационна система.
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Елемент от настройката Резултат
[Meter]
(Измервателен
прибор)

[Main Menu
Selection] (Избор
на главно меню)

[Range] (Диапазон) Изберете предпочитан елемент, който да бъде показан на автомобилния
дисплей.

[Average Speed] (Средна скорост) За подробности, вижте Наръчника на собственика на автомобила.
[Trip distance & time] (Разстояние
на пътуване и време)
[Idle Stop] (Стоп празен ход)
[Idle Stop (Accumulation)] (Стоп
празен ход (натрупване))
[Energy Flow] (Енергиен поток)
(хибридни модели)
[EV Odometer] (EV одомер)
(хибридни модели)
[Coolant Temperature]
(Температура на охладител)
(хибридни модели)
[Fuel Economy] (Икономия на
гориво)
[Navigation] (Навигация)*
[Audio] (Aудио)
[Driver Assistance] (Асистент за
шофиране)
[Tyre Pressures] (Налягане в
гумите)
[Chassis Control] (Управление на
шасито)
[Blank] (Празно)

*: Модели с навигационна система.

**: Модели без навигационна система.
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Елемент от настройката Резултат
[Meter Settings]
(Настройки на
прибори)

[Eco mode
settings]
(Настройки на
еко режим)

[Display Mode] (Режим на
дисплея):

Превключва режимите на дисплей между [Pedal Guide] (Ръководство за педал) и [Instant Fuel
Economy] (Незабавна икономия на гориво).

[Maintenance]
(Поддръжка)

[Oil and Filter] (Масло и
филтър)

Следните настройки са налични за всеки елемент от поддръжката.
Разстояние:
Задайте интервала (пробег) в графика за поддръжка. За да установите препоръчваните интервали
за поддръжка, вижте отделната брошура за поддръжка.
[Show Alerts] (Покажи сигнали):
За автоматично показване на подсещане, когато исканата дистанция е достигната, изберете клавиш
[Show Alerts] (Покажи сигнали).
[Reset Dist.] (Нулиране на пробег):
Нулирайте изминатия пробег според новия график за поддръжка.

[Tyre] (Гума)

[Other] (Друго)

[Alerts] (Сигнали) [Outside Temperature] (Външна
температура)

Настройка за сигнал при ниска температура включване/изключване.

[Timer Alert] (Сигнал Таймер) Регулира настройката на сигнала на таймера.
[Navigation] (Навигация)* Вкл/изкл на завой по завой.

[Display Effect]
(Ефект на
дисплея)

[Display Effect] (Ефект на
дисплея) Вкл/изкл ефект на осветляване.

[Language] (Език) Настройка на предпочитан език.

[TPMS setting]
(TPMS
настройка)

[Tyre Pressures Unit] (Мерна
единица за налягане в гумите) Настройва предпочитаната мерна единица, която да бъде показвана.

[Recommended Tyre Pressure]
(Препоръчително налягане в
гумите)

Въведете препоръчителното налягане в гумите, отпечатано на табелата на вашия автомобил.
Стойността се използва за изчисление на налягане на гума.
За конвертиране на мерни единици, вижте стойностите, изброени в таблица по-късно в този
раздел.

“Конвертиране на TPMS мерни единици (където е поставена)” (страница 8-20)
[Tyre Pressures Reset]
(Нулиране на налягане в
гумите)

Нулирането на температурната настройка се използва за изчисление на предупреждение за
налягане в гумите. Когато системата нулира настройката за налягане в гумите, съобщение на
екрана указва, че TPMS (Системата за наблюдение налягането в гумите) е била нулирана.

[Factory Reset] (нулиране към фабрични
настройки) Нулира прибора към настройките по подразбиране.

*: Модели с навигационна система.

**: Модели без навигационна система.
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Елемент от настройката Резултат
[Clock] (Часовник) Настройва Часовника към предпочитаните настройки.

“Настройване на часовника” (страница 2-21)

[InTouch Services] (InTouch услуги) Настройка на Infiniti InTouch услуги в съответствие с Вашите предпочитания.
“Infiniti InTouch услуги (където са поставени)” (страница 8-4)

[Voice Recognition]
(Гласово
разпознаване)

[Minimise Voice Feedback] (Минимизиране
на гласов отговор)

Вкл/изкл минимизиране на гласов отговор.

[Audio Device Setting]
(Настройка на аудио
устройство)

[iPod:
(empty)]
(iPod:
(празно))

Изчистване на регистрации на песни от iPod.

[USB:
(empty)]
(USB:
(празно)

Изчистване на регистрации на песни от USB.

[Camera/Sonar] (Камера/Сонар) Настройва камерата и датчикът за паркиране (сонар) към предпочитани
настройки.

“Настройки на Монитор за задно виждане” (страница 7-6)
“Настройки на монитор за околно виждане” (страница 7-22)

[Drive Mode
Enhancement]
(Подобрение на
режим за
шофиране) (където
е поставено)

[ECO Pedal] (ЕКО Педал) Настройва Eко педала на [OFF] (ИЗКЛ), [Soft] (Мек) или [Standard.] (Стандартен).
За подробности вижте Наръчника на собственика.
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[Other] (Друго) [Climate] (Климат) Настройва отоплението и климатика към предпочитани настройки.
“Настройки за отопление и климатик” (страница 3-11)

[Language & Units] (Език и мерни единици) Настройва език и мерни единици към предпочитани настройки.
“Настройки за език и мерни единици” (страница 2-20)

[Keyboard Type] (Тип Клавиатура) Настройка тип клавиатура [QWERTY] или [ABC].
[Low on Fuel Alert] (Предупреждение Малко
гориво)

Настройва предупреждението за малко гориво вкл/изкл.

[Edit Shortcut Items] (Редактиране на меню
Шорткъти) (където е поставено)

Настройва кратък път към изглед на дисплей.

[Software information] (Софтуерна
информация)

Показва софтуерната информация.

*: Модели с навигационна система.

**: Модели без навигационна система.
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ИНФОРМАЦИЯ:

• Показаните елементи се различават в
зависимост от модела на автомобила и
оборудването му.

• Редът на показаните елементи може да бъде
сортиран.

• Направете справка в следната диаграма за
конвертиране на мерни единици [Recommended
Tyre Pressure] (Препоръчително налягане в
гумите).

КОНВЕРТИРАНЕ НА TPMS МЕРНИ
ЕДИНИЦИ (където е поставена)
Използвайте следващата таблица за
конвертиране на мерни единици за Система
за наблюдение на налягането в гуми (TPMS).

“Меню настройки” (страница 8-13)

Конвертиране на мерни единици за TPMS
kPa psi
200 29

210 30

220 32

230 33

240 35

250 36

260 38

270 39

280 41

290 42

300 44

310 45

320 46

330 48

340 49
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МЕНЮ БЪРЗА НАСТРОЙКА
Докоснете [m ] на долния сензорен дисплей
(долен дисплей), за да зададете показването
на елементи от менюто за настройка.

Налични са следните елементи за настройка.

След като потребителската информация е
регистрирана, системата ще разпознае
автоматично потребителя, когато
автомобилът бъде стартиран. Ще бъдат
показани персонализираното приветствие и
покана за вход.

Тази функция позволява използването на
собствена регистрация на 3 шофьори, режим
на шофиране, позиция на шофиране,
климатик и аудио настройки, като запаметява
тези персонални настройки.

Влезлият потребител може да бъде сменен от
приветствения екран или от екрана със
списък на потребители.

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Функцията Vehicle Apps (Автомобилни
приложения) не може да бъде свързана към
интелигентни ключове.

• Максимално четири интелигенти ключа могат
да бъдат регистрирани за съхранение на
настройки за три профила на потребители и
един гост. На ключ може да бъдат съхранени
потребителски настройки на един потребител.

• Когато превключвателят за запалване бъде
натиснат в положение “OFF”, текущите
потребителски настройки ще бъдат съхранени
от използвания Интелигентен ключ.

Елемент от настройката Резултат
[Day/Night] (Ден/Нощ) Регулира яркостта на горния и долния дисплей. Превключване

цвета на картата между дневен екран и нощен екран.
[Bass] (Бас) Регулирайте качеството на звука от високоговорителите и

баланса с докосване на [+]/[-], [L]/[R] или [R]/[F].[Treble] (Високи честоти)
[Balance] (Баланс)
[Fader] (Заглушаване)
[Volume Adjustment]
(Регулиране на силата на звука)

Това включва/изключва и регулира силата на звука за
различни функции, включително телефон, гласови
навигационни указания (където е поставено), като и
системните зумери.

ДИГИТАЛНА СРЕДА С ПЪЛНО
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ (където е поставена)
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ПОТРЕБИТЕЛСКА РЕГИСТРАЦИЯ
Позицията на шофиране, навигация (където е
поставена), отопление/климатик и други
настройки могат да бъдат съхранени за всеки
потребител. Настройките могат да бъдат
възстановени, когато деактивирате
системата.

Могат да бъдат регистрирани до трима
потребители.

1. Когато система бъде стартирана с
Интелигентен ключ, който не е
регистриран се показва съобщение с
питане дали искате да се регистрирате като
потребител.

За регистрация:

• Ако Вие сте първия потребител, който се
регистрира, докоснете [Yes] (Да) на екрана за
потребителска регистрацияj1 .

• Ако сте втори или трети потребител, докоснете
[Select User] (Избор на потребител) на екрана
за потребителска регистрацияj2 .

2. Показване на екран за регистрация на Нов
потребител. Въведете потребителската
информация на екрана за регистрация на
нов потребител.

3. След въвеждане на потребителската
информация, докоснете [OK], за да
продължите с пълната регистрация.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Не натискайте превключвателя за запалване в
положение “OFF” по време на потребителската
регистрация. Ако направите това, може да
прекратите регистрацията.

• Ако бъде избрано [Later] (По-късно) от екрана с
изскачащо съобщение, потребителят ще влезе
като гост. Ако същият Интелигентен ключ бъде
използван отново, следващия път, щом
автомобила се използва се визуализира същото
изскачащо съобщение.

Ако бъде избрано [No] (Не), потребителят
ще влезе като гост, а изскачащото
съобщение няма да бъде показано отново
със същия Интелигентен ключ.

• За да смените информацията за регистрирания
потребител, натиснете <MENU> и докоснете

[Infiniti InTuition] за показване на [User List]
(Списък с потребители), където потребителят
може да избран за редактиране.

РЕДАКТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА
ИНФОРМАЦИЯ
1. Докоснете потребителската икона долу в

дясно на долния дисплей, за да се покаже
екран със списък с потребители.

2. Показан е списък с потребители.

j1 Име:
Показано е регистрираното потребителско
име. Докоснете, за да смените
потребителя.

j2 Икона на потребителя:
Показана е икона на регистрирания
потребител.

j3 [Edit] (Редакция):
Изберете, за да редактирате
потребителските настройки.

5GH0129XZ
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j4 [Add New] (Добави нов):
Докоснете, за да добавите нов потребител.
Могат да бъдат регистрирани до трима
потребители. Този клавиш няма да бъде
показан, когато вече са регистрирани
трима потребители.

3. Докоснете [Edit] (Редакция) за
потребителя, който искате да редактирате.

Друга процедура:

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Infiniti
InTuition].

2. Докоснете [User List] (Потребителски
списък).

ИНФОРМАЦИЯ:

Потребителското име и икона за потребител
гост не могат да бъдат редактирани.

Екран за редакция на потребител
Като докоснете [Edit] (Редакция) на екрана с
потребителски списък ще се покаже екран за
редакция на потребител.

Елемент от
настройката

Действие

[Edit User Name]
(Редакция на
потребителско
име)

Редактирайте
потребителското име.

[Change Icon]
(Смяна на икона)

Редактирайте снимката
на потребителя.
Потребителската икона
може да бъде избрана от
предварително
инсталираните снимки и
регистрирана чрез USB
памет.

[Intelligent Key No.]
(№ на
Интелигентен
ключ)

• Указва номера на
ключа.

• Иконата на ключа,
която е маркирана,
указва, че ключът е
свързан към
потребител.

• Маркировката

“m ” над иконата
на ключа указва кой
друг от ключовете се
използва към
момента.

5GH0202XZ
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[Copy] (Копирай) Копиране на
потребителски
настройки.
• Настройки за

навигация (където е
поставена) и аудио

• Настройки на
Асистент за
шофиране (където е
поставено)

• Настройки PERSONAL
(ЛИЧЕН) режим

• Настройки на
климатика

• Автоматично
позициониращо
устройство за
шофьора (където е
поставено)

• Настройки на
автомобила

• Настройки на
прибори

[Delete] (Изтрий) Изтриване на
потребител.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Броят символи за потребителско име а
ограничени.

• Когато бъде изтрит текущ потребител, той се
сменя на гост.

• Когато превключвателят за запалване бъде
натиснат в положение “OFF”, текущите
потребителски настройки ще бъдат съхранени
от използвания Интелигентен ключ.

Смяна на потребителска снимка
Когато свържете USB памет, съдържаща
данни със снимка, можете да изтеглите
изображението и да зададете снимката.

1. Показва се екран Редакция на потребител
и докоснете [Change Icon] (Смяна на икона).

2. Свържете USB устройство и докоснете
[m ].

3. Докоснете името на файла с исканата
снимка.

4. Докоснете [Select] (Избор), за да изберете
потребителска снимка.

Когато бъде показан екран за преглед на
снимка, докоснете [Update Only] (Само
актуализация), за да актуализирате списъка
със снимки от USB устройството.

НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯ INFINITI
INTUITION
Настройките за дигитална среда с
персонализиране могат да бъдат сменени.

Натиснете <MENU> и докоснете [Infiniti
InTuition].

Налични са следните елементи за редакция:

• [User List] (Потребителски списък)

Въведете потребителска информация,
копирайте потребителски настройки и
изтрийте такива.

“Редактиране на потребителска
информация” (страница 8-22)

• [Intelligent Key Link] (Връзка с Интелигентен
ключ)

Включване/изключване на функцията
свързване с Интелигентен ключ.

5GH0488XZ
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• [Welcome Guidance] (Приветствено съобщение)

Включване/изключване на приветствено
съобщение.

“Входен екран” (страница 2-8)

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато [Intelligent Key Link] (Връзка с
Интелигентен ключ) е изключено,
потребителите ще влизат като гости.

• Когато [Intelligent Key Link] (Връзка с
Интелигентен ключ), няма да бъде показвано
приветствено съобщение.
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Могат да бъдат регулирани редица настройки на функциите, които помагат шофирането Ви. За подробности за всяка функция, направете
справка в Наръчника на собственика на автомобила.

Показваните елементи са различни в зависимост от оборудването.

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Елемент от настройката Действие
Натиснете
<MENU>.

[Driver Assistance]
(Асистент за шофиране)

[Forward Assist] (Преден
асистент)

[Distance Control Assist]
(Асистент за контрол на
дистанцията)

Активиране или деактивиране на функцията
Асистент за контрол на дистанцията.

[Lane Assist] (Асистент
платно)

[Lane Departure Warning]
(Предупреждение за
напускане на платно)

Включване/изключване на Предупреждението за
напускане на платно.

[Lane Departure
Prevention]
(Предотвратяване
напускането на платно)

Активиране или деактивиране на функцията
Предотвратяване напускането на платно.

[Blind Spot Assist]
(Асистент за мъртва
точка)

[Blind Spot Warning]
(Предупреждение за
мъртва точка)

Включване/изключване на Предупреждението за
мъртва точка.

[Blind Spot Intervention]
(Навлизане в мъртва
точка)

Активиране или деактивиране Навлизане в мъртва
точка.

[Side Indicator
Brightness] (Яркост на
страничен индикатор)

Изберете яркостта на страничния индикатор
между [Bright] (Ярък), [Standard] (Стандартен) или
[Dark] (Тъмен).

[Emergency Assist]
(Авариен асистент)

[Forward emergency
braking] (Аварийно
спиране напред)

Включване/изключване на Аварийно спиране
напред.
Предната аварийна спирачна система ще се
ВКЛЮЧИ автоматично, когато двигателят или
хибридната система бъда рестартирани.

[Speed Assist] (Помощ
със скорост)

[Traffic Sign Recognition]
(Разпознаване на пътни
знаци)

Включване/изключване на системата за
разпознаване на пътни знаци.

НАСТРОЙКИ НА DRIVER ASSISTANCE (АСИСТЕНТ ЗА ШОФИРАНЕ) (където е поставено)
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ЗАБЕЛЕЖКА:

Необходимо е да натиснете превключвателя на Асистент за динамично управление на автомобила на волана, за да включите системите Асистент за контрол на
дистанцията, Предотвратяване напускането на платно и Навлизане в мъртва точка.
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Навигационната система е проектирана на
първо място, за да Ви насочва и да ви повогне
за достигане до дестинацията Ви. Обаче, Вие,
шофьорът, трябва да използвате системата
безопасно и правилно. Информацията,
относно условията на пътя, знаците на пътя и
наличните услуги може не винаги да бъде
актуална. Системата не заменя безопасното,
правилно и законосъобразно шофиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

Автентикацията на картни данни е
необходима, когато използвате
навигационната система за първи път.

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

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

ВИДОВЕ КАРТИ
Картите се показват на горния сензорен
екран (горен дисплей).

Има два вида изгледи на карта: 2D карта и
Birdview® (3D) карта.

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТТА АВТЕНТИКАЦИЯ НА КАРТНИ ДАННИ РАБОТА С КАРТА
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Информация на екрана:

j1 m Стелка:
Означава дистанцията до следващата
контролна точка и посоката на завиване
при тази точка.

j2 Индикатор за трафик информация:
Показва името на доставчика и
условията за прием на трафик
информация, предавана от този
доставчик.

Ако условията за прием на трафик
информация, предавана от доставчика
не бъдат регистрирани, индикаторът за
трафик ще стане сив

j3 m Маршрутна точка:
Показва набор от местоположения
между стартовата точка и дестинацията.
Могат да бъдат запаметени максимум пет
маршрутни точки.

j4 m Контролна точка:
Означава се контролна точка по
маршрута.

j5 m Икона на автомобил:
Указва текущото местоположение на
автомобила и посоката на пътуване.

j6 m Стартова точка:
Показва като стартова точка,
местоположението на автомобила, с
което е зададен маршрута.

j7 Икона за ограничител на скоростта:
Указва ограничението на скоростта на
пътя, по който шофирате. Дизайнът на
иконата се различава в зависимост от
държавата.

j8 m Икона за ръководство за
преминаване през защитена зона (за
Европа):
Указва разстоянието до следващото
преминаване през защитена зона.

5GB0676X
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j9 m Индикатор за Infiniti InTouch услуги
(където е поставен)
Указва състоянието на приемане на
сигнал.

“Infiniti InTouch услуги (където са
поставени)” (страница 8-4)

j10 Часовник
Показва текущия час.

“Настройване на часовника”
(страница 2-21)

j11 m Оставащо време и дистанция до
дестинацията:
Означава се приблизителното оставащо
време и дистанцията до дестинация или
маршрутна точка. Тази индикация ще се
появи, когато са зададени дестинация
или маршрутна точка и е започнало
маршрутно насочване.

j12 m Икона за предупреждение за капан за
скоростта
Указва разстоянието до камерата за
безопасност.

j13 Икона на оператор (където е поставена)
Докоснете иконата, за да се свържете с
интерактивното гласово меню на Infiniti
InTouch услуги.

“свързване с интерактивно
гласово меню” (страница 8-7)

j14 m Икона на меню на горния дисплей:
Докоснете иконата за показване на
менютата на горния дисплей.

“Горен дисплей със сензорен
екран (горен дисплей)” (страница
2-12)

j15 m Индикатор за мащаб:
Указва мащаба на картата.
Докоснете иконата за показване на
лентата за мащаб. Мащабът може да
бъде регулиран с помощта на скалата.

“Смяна мащаба на картата”
(страница 9-8)

j16 m /m Индикатор за посока:
Указва настройката за посока на картата.
m : Север винаги нагоре.
m : Посоката на автомобила винаги сочи
нагоре.
Докоснете иконата, за да смените
настройката между Север нагоре,
Посоката нагоре и 3D карта.

j17 m Избягвана област (зелено):
Означава областите, за избягване, които
са съхранени в Запаметени
местоположения. По време на търсене
на маршрут, маршрутното насочване
извършва търсене за маршрут, който да
избягва тези области.

j18 Име на улица:
Визуализация името на улицата, по която
в момента се движите.

j19 Предложен маршрут:
Показва се като удебелена жълта линия
по време на маршрутното насочване.

j20 m Съхранено местоположение (жълто):
Показва местоположенията, които са
запаметени в Съхранено
местоположение. Иконите могат да бъдат
сменени съобразно вашите
предпочитания.

j21 m Дестинация:
Указва местоположението на маршрутно
насочване.
При достигане на дестинацията, адресът
ще бъде показан на картния екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

Отбележете следните елементи за Birdview™
дисплея.

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

ЦВЯТ НА ПЪТЯ
Видовете пътища се различават по цвета.
Цветовете на главния път са посочени
по-долу.

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

жълт
Тясна улица Сиво
Път с непълни
картни данни

Тъмен

ПОКАЗВАНЕ НАСТОЯЩО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА
АВТОМОБИЛА

Действия с INFINITI контролер

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

5GB0001X

5GB0261XZ

Контурни графики на сгради (2D карта)

5GB0262XZ

3D графики на сгради (Birdview™ карта)

5GB0235X

9-6 Навигация (където е поставена)



се покаже текущото местоположение на
картата, независимо на кой екран сте.

Работа със сензорния панел

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

ПРЕМЕСТВАНЕ НА КАРТА
Действията за местене през картата са
различни при 2D и Birdview™ карти.

2D карта
Работа със сензорния панел:

• Докосване

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

• Дълго докосване

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

• Изтегляне

Изтегля картата докато екранът е
докоснат.

• Плъзгане

Плъзнете за превъртане на картата.

Чрез INFINITI контролера:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

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

Birdview™ (3D) карта
Работа със сензорния панел:

Докосване

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

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

Дълго докосване

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

Плъзгане

Плъзнете сензорният панел, за да превъртите
бързо картния екран.

Чрез INFINITI контролера:

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

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

5GB0263XZ
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ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

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

СМЯНА МАЩАБА НА КАРТАТА
Има няколко метода за смяна на мащаба на
картата.

Работа със сензорния панел

1. Докосване m .

Появява се лента за мащабиране на
картата.

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

Щипване:

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

Разтваряне на пръсти:

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

Работа с INFINITI контролер
1. Завъртете шайбата, когато картния екран

е показан. Мащабът на картата се показва
в дясната страна на екрана.

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

По посока на часовниковата стрелка:
увеличение

Обратно на часовниковата стрелка:
намаление

Свободно увеличение:

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

“Настройки на навигация” (страница
9-56)

Мащаб на картата
Мащабите по-долу са налични на нормални
стъпки. Когато се използва свободно
увеличение е възможно фино регулиране на
мащаба.5GB0264XZ

5GB0246XZ

5GB0243XZ
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Метрични мерни единици
25 м
50 м

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

160 км
320 км
640 км

ИНФОРМАЦИЯ:

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

“Информация за трафика на картата”
(страница 9-45)

СМЯНА НА ОРИЕНТАЦИЯТА НА
КАРТАТА
Ориентацията на картата и изгледът могат да
бъдат сменени с докосване m /m на картния
екран.

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

Можете да настроите картния екран и с
натискане на <MENU> и докосване на
[Settings] (Настройки).

“Настройки за изглед на карта”
(страница 9-11)

5GB0044XZ

Север горе

5GB0005XZ

Посоката горе

5GB0352XZ

Birdview™
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НАСТРОЙКА НА РАЗДЕЛЕН ЕКРАН
На разделен екран могат да бъдат показани
два типа различни карти или карта от дясната
страна, някаква информация (като например
информация за пресечки) от лявата страна.

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

2. Изберете типа на екрана.

“Персонализиране на Лента за
изглед на дисплей (модели с
навигационна система)”
(страница 2-15)

5GH0276XZ

Горен дисплей
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НАСТРОЙКИ ЗА ИЗГЛЕД НА КАРТА

Настройката на изгледа на картата се извършва от меню Настройки на долния дисплей.

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

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

Налични са следните елементи за настройка за изглед на карта.

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

[Change Order] (Смени реда) Изберете горните дисплеи да бъдат на Лентата за изглед на дисплей.
[Full Map] (Карта на цял екран) Изберете една от настройките да бъдат поставени на горния дисплей.

“Лента за изглед на дисплей” (страница 2-13)[Split Map] (Разделена карта)
[Junction] (Кръстопът)
[Turn list] (Списък със завои)
[Where am I?] (Къде се намирам) (където е поставено)
[Turn by Turn] (Завой по завой)
[Audio] (Аудио) (модели без навигационна система)
[Energy Flow] (Енергиен поток)
(хибридни модели)
[Fuel Economy] (Икономия на гориво)
[Eco Drive Report] (Доклад за еко шофиране)
(бензинови модели)
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Елемент на менюто Действие
[Map
Preferences]
(Предпочитания
за карта)

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

[Birdview (3D)] (Птичи поглед (3D))

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

[Map Colour] (Цвят на карта) [Colour 1] (Цвят 1) Изберете предпочитан цвят за картата.

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

[Large] (Голям) Задайте размер шрифт.

[Medium] (Среден)

[Small] (Малък)

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

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

[Automatic Display in Mwy Mode] (Автоматичен дисплей във Mwy
режим)

Показването автоматично на маршрутната информация може да
бъде включено или изключено по време на шофиране по магистрала.

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

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

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

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

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

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

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

[Long Range Heading Up] (Голям Обхват
Посока горе)

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

[Map Scale] (Мащаб на картата) Позволява изглед на карта за лявата страна на разделен екран да
показва мащаб от лявата страна на екрана. Използвайте за смяна
мащаба на картата.
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ПОКАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА
КАРТАТА
Част от информацията на картата може да
бъде показана или скрита.

Показване на икони на обекти
Иконите за обекти могат да бъдат показвани
или скрити в зависимост от типа.

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

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Ако те са регистрирани в картните данни,
иконите на марките ще бъдат показани на
картата вместо на общите картни икони, които
са посочени.

Налични икони за настройка:

m Бензиностанция

m Ресторант

m Район на обслужване

m Хотел

m Болница

Показва информация за превъртане
на карта
Информация, относно местоположението, в
което е поставен център или кръст може да
бъде извикана с превъртане на картата.

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

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

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

4. Докоснете елемента на исканата
информация.

Налични са следните информационни
опции:

• [RDS-TMC Icon] (RDS-TMC икона) (където е
поставено)

• [Destination/Waypoint Icon] (Икона за
дестинация/Маршрутна точка) (където е
поставено)

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

5GB0292XZ

5GB0253XZ
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ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТАТА
(където е поставено)
Информацията за трафика може да бъде
визуализирана само в участъците, където се
разпространява такава.

Индикатор за спиране на движението:

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

Свободно преминаване: Зелена стрелка

Среден трафик: Жълта стрелка

Тежък трафик: Червено

Секция повлияна от сериозно затруднен
трафик: Пурпурен

Икони:

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

m : Информация

m : Инцидент

m : Аварирал автомобил

m : Затворен път

m : Насрещно движение

m : Опасност

m : Забавяне

m : Понижена видимост поради мъгла

m : Ограничение на платно

m : Сериозни събития

m : Дъжд

m : Пътната настилка е в лошо състояние

m : Пътни работи

m : Хлъзгав път

m : Сняг

m : Опашка или изчакване

m : Автомобил в грешно пътно платно

m : Атмосферни условия

m : Вятър

m : Бавен и затруднен трафик

Ако маршрутът не е бил зададен, всички
икони за трафик информация на картовия
екран са в червено. Когато маршрутът е
зададен, иконите по маршрута се
визуализират в червено, а иконите извън
маршрута са в сиво. Информационните икони
и тази за метеорологична прогноза се
визуализират в синьо.

СМЯНА НА РЕГИОН
Когато настройвате дестинация,
местоположението може да бъде ограничено
чрез определяне на регион или град.

Определяне на държава
Когато настройвате дестинация,
местоположението може да бъде ограничено
чрез определяне на държава или град.

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

2. Докоснете иконата за предпочитания
метод за търсене.

3. Докоснете [Country] (Държава).

4. Докоснете исканата държава от списъка.

5GB0266XZ

ЗАДАВАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ:

Освен това е възможно да изберете регион
чрез докосване на картата от дясната страна
на екрана.

Определяне на град (където е
поставено)
В зависимост от метода за търсене на
дестинация (като Адрес на улица, Пресечка и
пр.), кандидатите на местоположения могат
да бъдат ограничени чрез определяне на
град.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

• Докоснете [City] (Град) на горния дисплей. На
долния дисплей се появява екранът за
въвеждане на град.

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

5GB0328XZ
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МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКА НА ДЕСТИНАЦИЯ

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

1. Натиснете <MENU>.

2. Докоснете [Destination] (Дестинация).

Елемент от настройката Действие
[Street Address] (Адрес на улица) Търсене за дестинация по адрес. 9-18
[Points of Interest] (Интересни места) Търсете за дестинация за различни категории бизнеси и местоположения. 9-19
[Home] (Дом) Търсене за маршрут от текущото местоположение до преди това съхранено домашно

местоположение. 9-20
[Nearby Places] (Места в близост) Търсене за интересни места в близост до текущото местоположение на автомобила, като

ресторанти и пр. 9-21
[Stored Locations] (Съхранени местоположения) Търсене за дестинация от списък със съхранени местоположения. 9-20
[Previous Destinations] (Предишни дестинации) Задаване на предходна стартова точка като дестинация. Търсене за дестинация от предишни

дестинации. 9-22
[M-way Entrance/Exit ] (Магистрала Вход/Изход) Търсене за дестинация от изход/вход на магистрала. 9-22
[Stored Routes] (Съхранени маршрути) Търсене за съхранен маршрут. 9-23
[Junction] (Кръстопът) Задаване на кръстопът като дестинация. 9-23
[City Centre] (Център на град) Задаване на центъра на града като дестинация. 9-23
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ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Ако маршрутът вече е зададен, избраното местоположение се превръща в точка за ориентир.

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

“Процедури след настройка на маршрут” (страница 9-25)

• Дестинацията може да бъде изтрита.

“Отмяна на маршрут” (страница 9-32)
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НАМИРАНЕ НА АДРЕС
1. Натиснете <MENU> и докоснете

[Destination] (Дестинация).

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Докоснете [Last 5 Cities] (Последни 5 града) и
натиснете <ENTER>, за да се визуализират
последните 5 града, зададени като
дестинации.

• Докоснете исканият елемент (като [City]
(Град)), който за бъде зададен на горния
дисплей.

Клавиатурата ще се появи на долния
дисплей съобразно избрания елемент.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

Когато е избрано [City Centre] (Център на
града), центърът на града става цел на
търсенето.

4. Изберете улица за дестинация от списъка.

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

Докоснете [OK] на горния дисплей.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

5GB0358XZ
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6. Докоснете [OK] на горния дисплей.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 9-25)

НАМИРАНЕ НА ТОЧКИ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИНТЕРЕС (POI)
Този метод позволява да откриете обект по
име или категория. Определете регионът и
града на дестинацията, за да търсите
ефективно.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Местоположенията и работно време на обектите са
предмет на промяна, която може да не е отразена в
картните данни. Проверете два пъти тази
информация преди да се обърнете към авариен
обект, за да сте сигурни, че ще получите подходяща
помощ. В противен случай може да не получите
аварийна помощ, когато пристигнете в

дестинацията. На навигационния екран се появява
съобщение с потвърждение. Следвайте показаните
инструкции и проверете необходимите елементи.

Търсене на име на ориентир
1. Натиснете <MENU> и докоснете

[Destination] (Дестинация).

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

5. Докоснете исканата предишна дестинация
на обект от списъка.

6. Избраната дестинация е показана в
центъра на картата и ще бъдат показани
маршрута до дестинацията и информация
за него. Докоснете [Start] (Старт), за да
стартирате маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 9-25)

Търсене на категория ориентир
1. Натиснете <MENU> и докоснете

[Destination] (Дестинация).

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

3. Докоснете категория от екранното меню.
Визуализира се списък с подкатегории.
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4. Докоснете под-категорията. Извежда се
списъчен екран.

5. Докоснете исканата предишна дестинация
на обект от списъка.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 9-25)

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

НАСТРОЙКА НА ДОМ КАТО
ДЕСТИНАЦИЯ
Домашното местоположение може да бъде
зададено като дестинация, ако е запаметено
предварително. Тази функция е особено
удобна при търсене на маршрут за връщане.

1. Натиснете <MENU>, докоснете [Destination]
(Дестинация), а след това докоснете [Home]
(Дом).

2. Домашното местоположение е показано
на горния дисплей, а системата задава
домашното местоположение като
дестинация.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

“Съхранение на домашно
местоположение” (страница 9-46)

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

m Настройка на гласова команда (за
Европа)

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да зададете домашно местоположение
като дестинация:

“Home” (Дом)

ТЪРСЕНЕ ОТ СЪХРАНЕНИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Съхраняването на често използвани
дестинации в Съхранени местоположения
прави лесно задаването на дестинация.
Местоположенията, трябва да бъдат запазени
в Съхранени местоположения преди да се
използва тази функция.

“Съхранение на местоположение”
(страница 9-46)

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

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

5GB0344XZ
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3. Докоснете исканото местоположение от
списъка.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

• [Sort by Entry No.] (Сортиране по номер на
въвеждане):

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

• [Sort by Name] (Сортиране по име):

Съдържанието на адресната книга се
извежда в азбучен ред.

• [Sort by Icon] (Сортиране по икона):

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

• [Sort by Group] (Сортиране по група)

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

4. Избраната дестинация е показана на
горния дисплей. Докоснете [Start] (Старт),
за да стартирате маршрутно насочване.

m Настройка на гласова команда (за
Европа)

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да зададете дестинация от съхранени
местоположения:

“Stored Locations” (Съхранени
местоположения)

ОТКРИВАНЕ НА МЯСТО НАБЛИЗО
Обект, намиращ се в близост до текущото
местоположение на автомобила или друго
местоположение, където местата с
превъртане картата могат да бъдат зададени
като дестинация. Това позволява да зададете
дестинация или обект, намиращ се в близост
до текущото местоположение, където местите
картата с превъртане.

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

2. Докоснете [Nearby Places] (Мета на близо).
Визуализира се списък с категории.

3. Изберете например [RESTAURANT]
(РЕСТОРАНТ).

4. Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка. Маршрутът към дестинацията
е показан в предварителния изглед на
горния дисплей.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Ако предложеният маршрут вече е зададен,
с натискане на [Along Route] (По маршрута)
на долния дисплей, системата показва само
обекти по маршрута.

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

5GB0396XZ
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5. Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

Място в близост може да бъде зададено като
дестинация и с докосване на [m ], докато
превъртате картата за текущото
местоположение и изберете [Nearby Places]
(Места на близо) от екранното меню на горния
дисплей.

ТЪРСЕНЕ ЗА ПРЕДИШНИ
ДЕСТИНАЦИИ
Предишните дестинации могат да бъдат
зададени като дестинация.

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

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

2. Докоснете [Previous Destinations]
(Предишни дестинации). Извежда се
списъчен екран.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

m Настройка на гласова команда (за
Европа)

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да се изведе списъка с предишни
дестинации:

“Previous Destinations” (Предишни
дестинации)

НАСТРОЙКА НА ВХОД/ИЗХОД НА
МАГИСТРАЛА КАТО ДЕСТИНАЦИЯ
Възможно е да се зададе дестинация към вход
или изход от магистрала.

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

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

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

4. Докоснете исканата магистрала.

5. Докоснете [Entrance] (Вход) или [Exit]
(Изход). Извежда се списъчен екран.

6. Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка. Избраното местоположение е
показано на горния дисплей.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

7. Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.
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НАСТРОЙКА НА ЦЕНТЪРА НА ГРАДА
КАТО ДЕСТИНАЦИЯ
Възможно е да се зададе центъра на града
като дестинация.

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

4. Докоснете исканата предишна дестинация
от списъка.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Map] (Карта) от списъка, за да
се покаже на горния дисплей.

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

НАСТРОЙКА НА КРЪСТОПЪТ КАТО
ДЕСТИНАЦИЯ
Възможно е да се зададе кръстопът между
всеки две улици като дестинация, а системата
изчислява маршрута.

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

2. Докоснете [Junction] (Кръстопът).

3. На долния дисплей е показан екран за
въвеждане на името на 1-вата улица.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Country] (Държава) или [City]
(Град) на горния дисплей, за да се ограничи
до определена държава и град.

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

5. Докоснете улицата като първа улица от
списъка.

6. На долния дисплей е показан екран за
въвеждане на името на 2рата улица.

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

8. Докоснете уличата като втора улица от
списъка. Извежда се списъчен екран с
кръстовища.

ИНФОРМАЦИЯ:

Докоснете [Map] (Карта), за да се покаже
кръстовището в центъра на картата на
горния дисплей.

9. Докоснете кръстовището от списъка.

10. Избраната дестинация е показана в
центъра на картата на горния дисплей.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

НАСТРОЙКА ПО СЪХРАНЕНИ
МАРШРУТИ
Възможно е да изберете предпочитан
маршрут от съхранените маршрути. Този
метод за търсене е наличен само ако са
запаметени предишни маршрути.

“Съхранение на маршрут”
(страница 9-47)
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1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

2. Докоснете [Stored Routes] (Съхранени
маршрути). Извежда се списъчен екран.

3. Докоснете исканият маршрут от списъка.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

НАСТРОЙКА НА ДЕСТИНАЦИЯ С
ГЕОГРАФСКА ШИРИНА/ДЪЛЖИНА
(където е поставено)
Дестинацията може да бъде зададена чрез
определяне на географска ширина и дължина
на местоположението.

1. Натиснете <MENU> и докоснете
[Destination] (Дестинация).

2. Докоснете [Latitude/Longitude] (Ширина/
Дължина). Показва се екран за въвеждане
на цифри.

3. Въведете ширната и дължината на
местоположението, за да го зададете като
дестинация и докоснете [OK].

4. Целият маршрут е показан на картата.
Докоснете [Start] (Старт), за да стартирате
маршрутно насочване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• За да превключите между въвеждане на ширина
и дължина, преместете курсора с докосване на
[<] и [>].

НАСТРОЙКА НА ТОЧКА НА КАРТАТА
Местоположение превъртяно и посочено на
марката може да бъде зададено като
дестинация.

1. Преместете картата, поставете
кръстовидния показалец на
предпочитаното местоположение и
докоснете [m ].

ИНФОРМАЦИЯ:

• Регулирайте мащаба на картата за ефективно
търсене на местоположение.

5GB0276XZ

5GB0322XZ

Горен дисплей
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• Път на картата ще мига, щом бъде посочен от
кръстовидния показалец, показвайки че
пътят е зададен като дестинация.

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

3. Целият маршрут е показан на горния
дисплей. Докоснете [Start] (Старт), за да
стартирате маршрутно насочване.

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД НАСТРОЙКА НА
МАРШРУТ
Системата настройва дестинацията на
избраното местоположение и започва да
пресмята маршрута. Маршрутното насочване
може да започне след извършване на търсене
за маршрут. Също така е възможно да
потвърдите или смените маршрута.

Налични елементи (лява страна на екрана)

• [Start] (Старт):

Започва насочване по маршрута към
избраната дестинация.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• [Show Loc. Map] (Покажи местоположение на
карта)

Показва се дестинацията на горния
дисплей.

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

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

• [Move Loc.] (Премести местоположение):

Местоположението може да бъде
регулирано.

• [Information] (Информация) (където е
поставено):

Детайлите мога да бъдат прегледани.

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

Когато този елемент е включен, ще бъдат
търсени маршрути без платени пътища.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Очаквано време на пристигане може да бъде
проверено на горния дисплей.

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

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

“Редактиране на маршрут”
(страница 9-33)

5GB0370XZ

Долен дисплей с маршрутна точка (с функция
Избягване на платени пътища)

NAA1463

Долен дисплей без маршрутна точка (с функция
Избягване на платени пътища)
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Налични елементи (дясна страна на екрана)

• [Route Info] (Информация за маршрут):

Маршрутната информация може да бъде
показана.

• Условия на маршрута

Условията на маршрута за изчислението
му могат да бъдат сменени.

Държава Възможни маршрутни условия Пресмятане на маршрута.
Европа [Avoid Toll Roads] (Избягвай

платени пътища)
Изберете маршрут, избягващ употребата на
платени пътища.

[Fast] (Бърз) Изберете маршрут, който е най-ефективен.
[Eco] (Еко) Изберете маршрут, по който се спестява най-

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

разстояние.
Русия [Avoid Toll Roads] (Избягване на

платени пътища) (където е
поставено)

Изберете маршрут, избягващ употребата на
платени пътища.

[Fast] (Бърз) Изберете маршрут, който е най-ефективен.
[Minimise Motorways] (Най-
малко магистрали)

Избира се маршрут с минимум използване на
магистрали.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

Трите маршрута може не винаги да са различни.
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Местене на местоположението на
дестинация
Местоположението на дестинацията може да
бъде регулирано с движение на кръстовия
знак през картата.

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

2. Докоснете картния екран на горния
дисплей. В горния дисплей се показва
екран на карта, където дестинацията е
разположена в центъра на картата.

3. Уточнете местоположението чрез
преместване на кръстачката по картата и
натиснете [OK]. Местоположението на
дестинацията е променено.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

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

ВНИМАНИЕ:

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

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

“Маршрутно насочване” (страница
9-65)

Гласово насочване при насочване
по маршрут.
Основни положения при гласовите
напътствия:

Гласовото насочване съобщава, в коя посока
да завиете, когато достигнете точка, за която
е необходимо да се завие.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

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

5GB0653XZ

Горен дисплей

МАРШРУТНО НАСОЧВАНЕ
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Пример за гласово напътствие:

j1 “In 400 metres (one quarter mile), turn
right (left).”
“Right (left) turn ahead.” („След 400 метра
(четвърт миля), завийте надясно
(наляво).“ „Надясно (наляво) завийте
направо.“

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

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

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

Посоките ще се различават в зависимост от
вида на пътя.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

Съобщение за пресечка на обикновен път:

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

2. “Turn right (left) now.” (Завийте надясно
(ляво) сега.)

INI0119Z

INI0135Z
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Съобщение за последователни пресечки на
обикновени пътища:

Когато на пътя следват три или повече
последователни пресечки, гласовото
напътствие ще съобщи следното.

1. “In 400 metres (one quarter mile), turn right
(left), then in 400 metres (one quarter mile)
turn left (right).” (След 400 метра (четвърт
миля), завийте надясно (ляво), след 400
метра (четвърт миля) завийте наляво
(дясно).

2. “Turn left (right) now, then in 400 metres (one
quarter mile) turn right (left).” (Завийте
наляво (дясно) сега, след още 400 метра
(четвърт миля) завийте надясно (ляво).

Известие за вход на магистрала (където е
поставено):

1. “In 400 metres (one quarter mile), take the
motorway entrance.” (След 400 метра
(четвърт миля), поемете входа за
магистралата).

2. “Turn right (left) now.” (Завийте надясно
(ляво) сега.)

INI0136Z INI0137Z

Навигация (където е поставена) 9-29



Известие за отбивка на магистрала (където
е поставено):

1. “In two kilometres (one mile), keep to the
right (left) onto (road number), then in 400
metres (one quarter mile) keep to the right
(left).” (След два километра (една миля),
минете в дясно (ляво) на (номер на път),
след още 400 метра (четвърт миля) минете
в дясно (ляво).)

2. “In 400 metres (one quarter mile), keep to
the right (left) onto (road number).” (След
400 метра (четвърт миля), продължете да
се движите вдясно (вляво) по (номер на
шосе))

3. “Keep to the right (left) now.” (Сега стойте в
дясно (ляво).

Известие за изход на магистрала (където е
поставено):

1. “In two kilometres (one mile), take the exit on
your right.” (След 2 километра (една миля),
поемете по изхода в дясно.)

2. “In two kilometres (one mile), take the
second exit on your right.” (След 2
километра (една миля), поемете по втория
изход в дясно.)

Известяване при наближаване на
дестинация:

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

Екрани за маршрутно насочване
Различни насочващи екрани са показани на
горния дисплей по време на маршрутното
насочване.

Маршрутно насочване на картен екран:

Когато маршрутното насочване започне, в
горния ляв ъгъл на екрана с картата се
появява малка стрелка за завой. Тази стрелка
показва посоката на завиване на следващата
контролна точка (завой или пресечка).

INI0138Z

INI0139Z

5GB0277XZ
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Разстоянието също се изобразява. Отгоре на
екрана се показва разстоянието до
следващата контролна точка и името на
следващата улица, по която трябва да
завиете. Освен това, може да има случаи,
когато ще бъдат съобщени следващите имена
на улици.

Увеличен изглед на пресечката:

Когато наближите контролна точка,
системата автоматично сменя разделения
екран и в левия екран показва увеличен
изглед на кръстовището. За да превключите
към предходния екран, докато е показан
увеличен изглед на следващото кръстовище,
натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) на
INFINITI контролера.

Насочване на кръстопът:

Когато се движите по магистрала, щом
автомобилът достигне на около два км
(приблизително една миля) от кръстовище,
системата автоматично превключва на
разделен екран и на левия екран показва
увеличен изглед от кръстовището. След
пресичане на кръстовището системата
автоматично се връща в режим на цял екран.
За да превключите към предходния екран,
докато е показан изглед на кръстовището,
натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) на
INFINITI контролера.

Информация за маршрут:

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

В зависимост от настройката, системата може
да показва постоянно комбиниран екран като
екран за Изглед на дисплей.

5GB0399XZ
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Показване на информация за изход от
магистрала:

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

“Настройки за изглед на карта”
(страница 9-11)

НАСТРОЙКИ НА ЕКРАН ЗА
НАПРАВЛЕНИЕ
Екранът за направление може да бъде
визуализиран по всяко време, когато
автомобилът се намира далеч от контролна
точка. Могат да бъдат зададени различни
типове екрани.

“Лента за изглед на дисплей” (страница
2-13)

ОТМЯНА НА МАРШРУТ
Дестинациите и маршрутните точки на
маршрута могат да бъдат изтрити.

1. Натиснете <MENU>.

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

3. Показано е съобщение.
Дестинацията и маршрутните точки по
маршрута са изтрити.

“Лента за изглед на дисплей”
(страница 2-13)

ИНФОРМАЦИЯ:

Изтритата дестинация и маршрутни точки не
могат да бъда активирани отново.

МАРШРУТНО МЕНЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

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

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

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Route]
(Маршрут).

2. Налични са следните опции.

Налични настройки

• [Edit Route] (Редакция на маршрут):

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

“Редактиране на маршрут”
(страница 9-33)

5GB0281XZ
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• [Search Criteria Settings] (Настройки на
критерий за търсене):

Смяна на условията за изчисление на
маршрута навсякъде по маршрута.

“Настройки на маршрут” (страница
9-41)

• [Recalculate] (Преизчисляване):

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

“Преизчисление на маршрут”
(страница 9-35)

• [Show Destination] (Покажи дестинация):

Дестинацията е показана на кратния
екран на горния дисплей.

• [Traffic Detour] (Заобикаляне на трафик):

Ръчно търсене за алтернативен обиколен
маршрут, взимайки предвид
информацията за трафика.

“Търсене на обиколен маршрут”
(страница 9-36)

• [Detour] (Заобикаляне):

Може да бъде изчислен обиколен маршрут
на определена дистанция.

“Определено заобикаляне на база
дистанция” (страница 9-36)

• [Guidance Preferences] (Предпочитания за
напътствия):

Активиране или деактивиране на
маршрут, гласови напътствия и/или
трафик съобщение и регулиране силата на
звука на гласовите напътствия.

“Настройки за маршрутно
насочване” (страница 9-38)

РЕДАКТИРАНЕ НА МАРШРУТ

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Route]
(Маршрут).

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

3. Докоснете иконата за елемента, който
искате да редактирате.

Налични настройки

j1 [Add Destination] (Добави дестинация):
Докоснете, за да добавите дестинация.

“Добавяне на дестинация или
маршрутна точка” (страница 9-34)

j2 Настояща дестинация:
Смяна или изтриване на дестинация.

“Редактиране/изтриване на
дестинация или маршрутна точка”
(страница 9-34)

j3 Условие за изчисление на маршрут до
дестинацията:
Смяна на условия за изчисление на
маршрут до дестинацията.

“Промяна на условията за
изчисляване на маршрута”
(страница 9-35)

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

“Добавяне на дестинация или
маршрутна точка” (страница 9-34)

j5 Текуща маршрутна точка:
Смяна или изтриване на маршрутна
точка.

“Редактиране/изтриване на
дестинация или маршрутна точка”
(страница 9-34)
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j6 Условие за изчисление на маршрут до
маршрутна точка:
Смяна на условия за изчисление на
маршрут до маршрутна точка.

“Промяна на условията за
изчисляване на маршрута”
(страница 9-35)

j7 [Sort] (Сортирай):
Маршрутната точка и дестинацията могат
да бъдат сортирани.

j8 [Store Route] (Съхрани маршрут):
Съхраняване на маршрут, включително
дестинацията и условията на маршрута.
Може да се съхранят най-много пет
маршрута. Съхранените маршрути могат
лесно да се извикат и да се зададат като
предложен маршрут.

Добавяне на дестинация или
маршрутна точка
Дестинация или маршрутна точка могат да
бъдат добавени към маршрут, който вече е
бил за даден. Могат да бъдат зададени общо
шест дестинации или точки по маршрута.

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Route]
(Маршрут).

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

“Задаване на дестинация”
(страница 9-14)

5. Системата ще преизчисли маршрутите.
След приключване търсенето на маршрут,
дисплеят автоматично ще се върне към
предишния екран с Редакция на маршрут.

Задаване на условия на маршрут, както е
необходимо.

“Редактиране/изтриване на
дестинация или маршрутна точка”
(страница 9-34)

ИНФОРМАЦИЯ:

Предишният маршрут се изтрива
автоматично.

Редактиране/изтриване на
дестинация или маршрутна точка
Дестинацията или маршрутната точка, които
са били зададени могат да бъдат променени
или изтрити. Ако местоположението е
променено или изтрито при вече зададен
предложен маршрут, преди това зададения
маршрут ще бъде съответно преизчислен.

1. Докоснете дестинацията или маршрутната
точка, които вече са зададени.
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2. Докоснете елемента, който искате да
зададете.

Налични настройки

• [Move Loc.] (Премести местоположение):

Местоположението на дестинацията или
маршрутната точка могат да бъдат
преместени чрез местене на показалеца
по картата на горния дисплей.

• [Delete] (Изтриване):

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

Промяна на условията за
изчисляване на маршрута
За всяка отсечка от маршрута между две
точки може да се задават различни условия
за изчисление на маршрута. След настройка
на тези условия, целия маршрут може да бъде
преизчислен.

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

2. Докоснете исканото условие.

“Процедури след настройка на
маршрут” (страница 9-25)

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

Смяна на реда на дестинацията и
маршрутни точки
Редът на дестинацията и маршрутните точки,
които вече са зададени могат да бъдат
сменени.

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

2. Докоснете и задръжте [m ] на
дестинацията, която искате да промените,
а когато чуете звуков сигнал, изтеглете
иконата до позицията в списъка, в който
искате вмъкнете елемент.

3. Докоснете [m ] за прилагане на смяната.

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА МАРШРУТ
След смяна на условията за търсене маршрута
отново може да бъде сменен.

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Route]
(Маршрут).

2. Докоснете [Recalculate] (Преизчисли).
Появява се съобщение и маршрутът е
преизчислен.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

“Настройки на маршрут” (страница
9-41)5GB0348XZ
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ТЪРСЕНЕ НА ОБИКОЛЕН МАРШРУТ
Има два метода за настройка на обиколен
маршрут: Настройка за обиколен маршрут
предвид информацията за трафика и
настройка за обиколен маршрут предвид
настройка, определяща дистанцията

Обиколен маршрут на база трафик
информация
Когато по маршрута има сериозно пътно
произшествие или ако системата открие по-
бърз маршрут ще се появи автоматично
предупреждение заобикаляне. Ако не
забележите автоматичното предупреждение,
може да бъде търсен обиколен маршрут
ръчно.

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Route]
(Маршрут).

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

3. Когато търсенето на заобиколен маршрут
е успешно се визуализира подробна
информация относно обиколния маршрут
(долен екран) и екран за съпоставяне на
двата маршрута (горен дисплей).

j1 : Обиколен маршрут (пурпурен)

j2 : Оригинален маршрут (син)

j3 : Смяната на дистанцията и оцененото
време за пътуване до дестинацията при
поемане по обиколния маршрут

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

“Настройки на маршрут” (страница
9-41)

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

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

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

1. Натиснете <MENU> и докоснете [Route]
(Маршрут).

2. Докоснете [Detour] (Заобикаляне).

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

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

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

“Настройки на маршрут” (страница
9-41)

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

ИНФОРМАЦИЯ:

• Ако не бъде предприето никакво действие в
рамките на една минута, след показването на
съобщението, в минутата след показването му,

то ще изчезне. Заобиколният маршрут няма да
бъде приет, а текущият предлаган маршрут ще
остане непроменен.

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

5GB0239XZ

Горен дисплей

5GB0349XZ

Долен дисплей

Навигация (където е поставена) 9-37



НАСТРОЙКИ ЗА МАРШРУТНО НАСОЧВАНЕ

Условията за търсене на маршрут и маршрутното насочване могат да бъдат зададени.

Настройки за напътствия

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

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

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

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

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

[Turn Point] (Точка за
завиване)

Включва звук при необходимост от извършване на маневра.

[Select Preference] (Изберете
предпочитание)

Изберете предпочитано време за алармиране.

[Normal Guide] (Нормални
указания)

Изберете обичайно време за предупреждение при насочване.

[Full Guide] (Пълни указания) Изберете системата за предоставяне на пълни предупреждения за насоки.
[Traffic Announcements] (Трафик съобщения) (където е
поставено)

Активиране/деактивиране на трафик съобщенията. Когато този елемент е активиран,
системата съобщава за трафик информацията по пътя. Индикаторът светва, ако е
активирано трафик съобщение.

[Toll Guide] (Ръководство за пътна такса) (където е
монтирано)

Включване на ръководство за пътна такса.

[Small Turn Arrow on Map] (Стрелка за малък завой на
картата) (където е монтиран)

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

[Passing Zone Info] (Информация за зона за преминаване)
(където е поставено)

Показва информация за зоната за преминаване на картния екран.
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Елемент от настройката Действие
[Arrival Time Format] (Формат
на време за пристигане)

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

Показва времето, оставащо до пристигане.

[Trip Time Remaining]
(Оставащо време за
пътуване)

Показва времето, нужно за пътуване до дестинацията.

[Estimated Time] (Изчислено
време)

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

маршрутна точка, който е визуализиран на картовия екран. Дисплей m на времето,
необходимо за пътуване до дестинацията.

[Waypoints] (Маршрутни
точки) Дисплей m на времето, необходимо за пътуване до маршрутната точка.

[Set Average Speeds]
(Задаване на средни
скорости)

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

[Motorway] (Магистрала) Регулира средната скорост на автомобила на магистрала.
[Main Road] (Главен път) Регулира средната скорост на автомобила на други главни пътища.
[Town Road] (Градски път) Регулира средната скорост на автомобила на градски пътища.
[Residential] (Жилищен) Регулира средната скорост на автомобила в жилищни области.
[Reset Settings] (Нулиране
на настройки)

Настройва средните скорости на автомобила на стойностите по подразбиране.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

Силата на звука на насочванията също може да бъде регулиран със завъртане на бутона за регулиране силата на звука на аудио системата или с
натискане на бутон <+>/<−> на волана, докато се чуват гласови напътствия.
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Настройки на маршрут

Условието за търсене на маршрут за изчисление на маршрут може да бъде променено.

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

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

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

Елемент от настройката Действие
[Search Criteria]
(Критерий за
търсене)

Условията за търсене на маршрут могат да бъдат избрани.
“Процедури след настройка на маршрут” (страница 9-25)

[Route
Preference]
(Предпочитания
за маршрут)

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

Избягва използването на платени пътища.

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

Използване на пътища с времеви ограничения за преминаване.

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

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

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

Задейства настройката за избягвана област.
“Съхраняване на участък за избягване” (страница 9-48)

[Use Ferries] (Използвай фериботи) Включва използването на фериботи.
[Use Learnt Routes] (Използвай научен маршрут) (за
Европа)

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

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

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

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

• Ако условията на маршрута са зададени от [Route Preferences] (Предпочитания за маршрут), всички отсечки в маршрута са предмет на същите маршрутни
условия, зададени за различни отсечки в [Edit Route] (Редакция на маршрут).

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

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

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

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

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

• Системата може да не води до обиколен маршрут, ако затворения път или задръстването са далеч от настоящото местоположение.

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

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

9-42 Навигация (където е поставена)



RDS-TMC ФУНКЦИЯ
Навигационната система получава пътна
информация от най-добрите възможни
източници и дава възможност на RDS-TMC
(Система за радио данни - Канал за трафик
съобщения) да ви информира за възможно
най-добро насочване. Предаването на RDS-
TMC се извършва от предназначен за целта
FM тунер, така че да можете да слушате радио
докато се разпространява информация за
трафика. Информацията за трафика може да
бъде визуализирана само в участъците,
където се предава RDS-TMC. Не се предлага
информация за трафика в някои области.

ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА
1. Натиснете <MENU> и докоснете

[Ingormation] (Информация).

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

3. Докоснете исканата информация.

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

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

[Info. on Route]
(Информация по
маршрута)

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

RDS-TMC ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИК (където
е поставено)
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ПРЕГЛЕД НА СПИСЪК С
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА
Показан е списък с информация за трафика
на препоръчания маршрут от текущото
местоположение на автомобила до
дестинацията. Детайлна информация
относно показаните елементи също може да
бъде проверена.

1. Докоснете събитие, за да проверите
детайлна информация. Докоснете [Map]
(Карта), за да се покаже местоположение
на информация за трафика на горния
дисплей.

2. Картния екран, центриран около
избраното събитие се показва на горния
дисплей. На долния дисплей е показана
детайлна информация относно показаното
събитие.

Съобщението може да бъде превъртяно.

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

СПЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА
Когато бъде намерено спешно събитие около
текущото местоположение на автомобила,
автоматично изскача съобщение на горния
дисплей и има гласово съобщение.

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

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

5GB0323XZ

5GB0171XZ

Горен дисплей

5GB0287XZ

Долен дисплей
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НАСТРОЙКИ НА ТРАФИК
ИНФОРМАЦИЯ
Показва или сменя настройките за функции
свързани с информация за трафика.

1. Натиснете <MENU>.

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

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

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

Налични параметри за настройка

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

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

• [TMC Service] (ТМС услуга):

Дефинира настройката за
разпространяваните RDS-TMC.

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

Изберете и визуализирайте на картата
приложимите RDS-TMC икони.

• [Traffic Announcements] (Трафик съобщения)

Съобщава за събитие, свързано с трафик
информацията на маршрута.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Цветът на иконата RDS-TMC, показана на екрана
указва състоянието на прием на трафик
информация. Иконата става зелена в област,
където се разпространява трафик информация,
а системата RDS-TMC получава такава
информация.

m Настройка на гласова команда (за
Европа)

1. Натиснете <m > на волана.

2. След като чуете сигнал, кажете командата.

За да включите/изключите системата за
трафик информация:

“Traffic Information” (Информация за
трафика)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА НА
КАРТАТА
Информацията за трафика се показва на
картата и в картен екран 2D и в Birdview™.

“Преглед на наличната информация за
трафика” (страница 9-43)

j1 Трафик индикатор
Показва състоянието на прием на
информация за трафика от доставчика.
Когато условията за прием на
предаваната информация за трафика от
доставчика не са регистрирани, трафик
индикатора ще стане сив.

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

j3 Пътни условия
Свободно преминаване: Зелена стрелка
Среден трафик: Жълта стрелка
Силен трафик: Червена стрелка
Секция, повлияна от силен трафик:
Пурпурна стелка

j4 Икона за трафик информация
Ако не е зададен маршрут, всички икони
за информация за трафика на картния

5GB0288XZ
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екран са в цвят. Когато вече е зададен
маршрут, иконите по маршрута се
визуализират в цвят, а иконите извън
маршрута са в сиво.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

“Мащаб на картата” (страница 9-8)

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

Съхранение на домашно
местоположение

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и [Destination]
(Дестинация).

2. Докоснете [Home] (Дом).

3. Ако домашното местоположение не е
регистрирано, системата подканя за
запаметяването му.

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

“Задаване на дестинация”
(страница 9-14)

5. На долния дисплей е показано съобщение
и е съхранено домашно местоположение.

Други настройки

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

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

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

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

“Задаване на дестинация”
(страница 9-14)

5. Уточнете местоположението на
съхранения обект и от [Preferences]
(Предпочитания), ако е необходимо,
редактирайте съдържанието за
съхранения обект. След приключване на
настройката, докоснете [ОК].

5GB0254XZ

Горен дисплей

СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ/МАРШРУТ
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Съхраняване на местоположение
чрез търсене
Възможно е да се съхрани местоположение с
търсене по различни начини.

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

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

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

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

5. Докоснете [Add New] (Добави нов).

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

“Задаване на дестинация”
(страница 9-14)

7. Адресът на местоположението е съхранен.

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

“Редактиране на съхранено
домашно местоположение.”
(страница 9-50)

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Когато вече са запаметени 200
местоположения, ново такова не може да бъде
съхранено, докато не бъде изтрито вече
съхранено.

Съхранение на местоположение с
движение на картата
1. Преместете предпчитаното

местоположение на картата и докоснете
[m ] на горния дисплей.

2. Докоснете [Store Location] (Съхрани
местоположение). Показва се съобщение.

3. На картата се показва икона на
съхраненото местоположение. Докоснете
[m ] на горния дисплей, за да се върнете
към текущия картен екран.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

СЪХРАНЕНИЕ НА МАРШРУТ
Максималният брой съхранени изчислени
маршрути е 5. Съхранените маршрути могат
лесно да се извикат и да се зададат като
предложен маршрут.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете
[Route] (Маршрут).

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

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

Други настройки

Може да бъде запаметен маршрут по следната
процедура.

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

5GB0125XZ

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• Маршрутът е запаметен на първата свободна
позиция в настоящия списък за запаметяване.

• Когато вече са запаметени 5 маршрута, докато
не бъде изтрит един от тях не може да бъде
запаметен нов.

“Изтриване на съхранен елемент”
(страница 9-53)

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

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

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

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

4. Докоснете [Add New] (Добави нов).

Докоснете подходящия метод, за да
търсите местоположение.

“Задаване на дестинация”
(страница 9-14)

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

“Редактиране на Участък за
избягване” (страница 9-52)

6. След приключване на настройката,
докоснете [m ].

ИНФОРМАЦИЯ:

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

“Изтриване на съхранен елемент”
(страница 9-53)
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РЕДАКТИРАНЕ НА СЪХРАНЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Елементите, съхранявани в системата, може да се променят. Тези настройки могат да бъдат редактирани, за да стане по удобно ползването на
навигационната система.

Редактиране на съхранено домашно местоположение.

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

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

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

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

“Съхраняване на местоположение чрез търсене” (страница 9-47)

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

[Edit]
(Редактирай)

[Move Location] (Премести
местоположение)

Регулиране на местоположение на съхранено такова на горния дисплей.

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

Показване на домашна икона на картата.

[Alarm Sounds] (Звук за
Аларма)

Задава звук за алармата, която прозвучава, когато автомобила приближи домът.

[Alarm Direction] (Посока на
аларма)

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

[Alarm Distance] (Аларма за
дистанция)

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

[Delete] (Изтрий) Изтрива съхранено домашно местоположение.
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Докоснете
искания адрес от
списъка.

[Edit]
(Редактирай)

[Move Location] (Премести
местоположение)

Регулиране на местоположение на съхранено такова на горния дисплей.

Име Смяна на името на съхранен адрес.
[Icon] (Икона) Смяна на икона за съхранено местоположение с нова.
[Show Icon on Map] (Покажи
икона на картата)

Показване на домашната икона на картата на съхраненото местоположение.

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

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

[Alarm Direction] (Посока на
аларма)

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

[Alarm Distance] (Аларма за
дистанция)

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

[Delete] (Изтрий) Изтриване съхранено местоположение.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

• С групиране на съхранени адреси, опцията [Sort By Group] (Сортиране по група) на функцията за сортиране може да бъде ефективно използвана в режим [Sort]
(Сортиране).

• След като са настроени аларми за посока и дистанция, системата ще включи аларма, когато автомобила навлезе в зона, която ги включва.
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Редактиране на Участък за избягване

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ).

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

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

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

5. Докоснете предпочитания Участък за избягване от списъка.

Стъпка 1 Стъпка 2 Действие
[Edit] (Редактирай) [Move Location] (Премести

местоположение)
Показва Участъка за избягване на горния екран и регулира местоположението на
Участъка за избягване.

[Rename](преименуване) Смяна на името на Участък за избягване.
[Resize Area] (задай други размери на
областта)

Регулиране на обхвата на участъка за избягване.

[Minimise Motorways] (Най-малко
магистрали)

Задава маршрут, който да включва или не магистрали.

[Delete] (Изтрий) Изтриване на Участък за избягване.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Участъкът за избягване се извежда в зелено, ако в него е включена магистрала или в синьо, ако в нея не е включена магистрала.

• Ако текущото местоположение на автомобила е зададена в Участък за избягване, системата няма да предостави маршрутно насочване.
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Редактиране на съхранен маршрут
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете

[Settings] (Настройки).

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

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

4. Докоснете искания запаметен маршрут от
списъка.

Налични параметри за настройка

• [Rename] (Преименуване):

Смяна на име на запаметен маршрут.

• [Delete] (Изтриване):

Изтриване на съхранен маршрут.

ИЗТРИВАНЕ НА СЪХРАНЕН ЕЛЕМЕНТ
Местоположението и маршрутите в
Съхранени местоположения могат да бъдат
изтрити. Съществуват два метода за
изтриване: изтриване на отделен елемент и
изтриване на всички съхранени елементи.

ИНФОРМАЦИЯ:

Изтритите елементи не могат да се
възстановяват. Преди да изтриете един
елемент, винаги проверявайте дали той вече
е излишен.

Изтриване на отделен съхранен
елемент
1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) и докоснете

[Settings] (Настройки).

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

3. Докоснете [Delete Stored Items] (Изтриване
на съхранени елементи).
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Стъпка 1 Стъпка 2 Действие
[Delete Stored Locations]
(Изтриване на съхранено
местоположение)

[Sort] (Сортиране) Сортиране на съхранено местоположение в [Sort by Entry No.] (Сортиране по
№ на въвеждане)/[Sort by Name] (Сортиране по име)/[Sort by Icon] (Сортиране
по икона)/[Sort by Group] (Сортиране по група).

[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички запаметени местоположения.
[Multi Select] (Избиране на много) Изтриване на избраните съхранени местоположения. За да изберете

съхранени елементи, докоснете [Select All] (Избери всички).
Съхранени местоположения Изтрива избрано съхранено местоположение отделно.

[Delete Stored Route Plans]
(Изтриване на съхранени
маршрутни планове)

[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички запаметени маршрути.

Съхранени маршрутни планове Изтриване на избраните съхранени маршрути.

[Delete Avoid Areas]
(Изтриване на участъци за
избягване)

[Delete All] (Изтрий всички) Изтрива всички Участъци за избягване.

Участъци за избягване Изтрива избран Участък за избягване.

[Reset Learnt Routes]
(Нулиране на научен
маршрут) (за Европа)

Изтриване на научен маршрут.
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Изтриване на отделен елемент от
карта
Тази операция се извършва на горния
дисплей.

1. Изравнете кръстовидните показалци над
запаметеното местоположение за
изтриване, като местите картата и
докоснете [m ].

2. Докоснете [Delete Stored Location]
(Изтриване на съхранено
местоположение). Показва се
потвърждаващо съобщение.

3. Докоснете [Yes] (Да). Съхранените
местоположения се изтриват от Съхранени
местоположения.

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ/ОТ АДРЕСНА КНИГА
Съхранените данни за адреси и домашен
адрес могат да бъдат експортирани и
импортирани с помощта на USB памет.

ИНФОРМАЦИЯ:

USB паметта може да се използва за
прехвърляне на данни, но не е възможно да
се редактират данни като се използва
компютър и пр.

На централната конзолна кутия има два USB
порта.

“Медиен хъб” (страница 2-6).

1. Вкарайте USB памет, натиснете <MENU>
(МЕНЮ) и докоснете [Settings] (Настройки).

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

3. Докоснете [Transfer Address Book]
(Прехвърляне на адресна книга).

4. Докоснете [Transfer Address Book to USB]
(Прехвърляне на адресна книга към USB)
или [Transfer Address Book from USB]
(Прехвърляне на адресна книга от USB).

5. Докоснете [All] (Всички), [Home Location]
(Домашно местоположение) или [Stored
Locations] (Съхранени местоположения).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не отстранявайте USB паметта докато системата не
приключи с импортирането или експортирането на
данните.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако USB паметта вече има данни за съхранени
адреси, ще се покаже съобщение за
потвърждение. След презаписване,
оригиналните данни не могат да бъдат
възстановени.

5GB0401XZ
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Навигационната система може да бъде
персонализирана съобразно
предпочитанията на потребителя.

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

2. Докоснете [Navigation] (Навигация).

3. Докоснете елемента, който искате да
зададете.

Наличните елементи за настройка могат да се
различават, в зависимост от моделите и
спецификациите.

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

Докоснете за смяна на настройките за изглед
на карта и дисплей.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 9-11)

[Map Preferences] (Предпочитания за карта)

Докоснете за задаване на изглед на карта,
ориентация, размер на шрифт и цвят на
картата.

“Настройки за изглед на карта”
(страница 9-11)

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

Иконите за обекти могат да бъдат показвани
или скрити в зависимост от типа.

“Показване на икони на обекти”
(страница 9-13)

[Guidance Preferences] (Предпочитания за
напътствия)

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

“Настройки за напътствия” (страница
9-38)

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

Възможно е да бъдат зададени условия за
търсене на маршрут.

“Настройки на маршрут”
(страница 9-41)

[Traffic Info Settings] (Настройки за трафик
информация)

Показва списък с трафик информация.

“Преглед на наличната информация за
трафика” (страница 9-43)

[Safety Guide Settings] (Настройки на
наръчник за безопасност)

Елемент от
настройката

Действие

[Speed Limit Info]
(Информация за
ограничител на
скоростта)

Показва информация
за ограничението на
скоростта.

[Speed Trap Warning]
(Предупреждение за
капан за скорост)

Показва
предупреждение за
капан за скоростта от
дясната страна на
картния екран.

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

Докоснете за редактиране на съхранени
елементи и участъци за избягване.

“Съхраняване на местоположение/
маршрут” (страница 9-46)

[Delete History] (Изтриване на история)

Докоснете за изтриване на предишни
дестинации от картните данни.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯ
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[Safety Guide] (Ръководство за безопасност)

Елемент от настройката Действие
[Multiple Selection] (Многоброен
избор)

Изберете от списъка Изберете за изтриване на предишна дестинация.
[Select All] (Избери всички) Изберете за изтриване на всички предишни дестинации.
[Delete] (Изтрий) Изчисти избраната предишна дестинация.

Докоснете исканата предишна дестинация от списъка. Изтрийте предишната дестинация.
[Previous Starting Point] (Предишна стартова точка) Изтриване на предишната стартова точка.
[Delete All] (Изтрий всички) Изтриване на предишни дестинации.
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[Other Settings] (Други настройки)

Елемент от настройката Действие

[Small Step Zoom With Dial] (Увеличение на малки стъпки
чрез шайбата)

Докоснете за да включите/изключите функцията за свободно увеличение. При включена
функция за свободно увеличение, нивата на мащаба могат да бъдат регулирани на
по-малки стъпки в сравнение с нормалното регулиране на мащаба.

[Map Scrolling
Information]
(Информация за
превъртане на
картата)

[RDS-TMC Icon] (RDS-TMC икона)

Информация, относно местоположението, в което е поставен център или кръст може да
бъде извикана с превъртане на картата.

“Показва информация за превъртане на карта” (страница 9-13)

[Destination/Waypoint Icon Info]
(Икона Дестинация/маршрутна
точка) (за Европа)
[Latitude/Longitude Info]
(Информация за ширина/дължина)
[Stored Location Icon Info]
(Информация за икона за
съхранено местоположение)

[Customise Nearby
Places]
(Персонализирай
близки места)

Списък с близки места
(Елемент 1 - елемент 5)

Персонализирай 5-те близки категории за показване на категориите, които използвате
често.

[Restore Default Settings] (Нулиране
към настройките по подразбиране) Нулиране на 5-те близки категории, които сте настроили.

[Select Satellite Pos. Syst.] (Избор на сателитна
позиционираща система) (за Русия) Изберете навигационна сателитна система между GPS или GLONASS.

[Tracking Dots
Displayed on Map]
(Трасиращи точки,
показани на
картата)

[Show Tracking Dots Displayed on
Map] (Покажи трасиращи точки,
показани на картата)

Показва съхранен проследен маршрут на картата.

[Dist. Between Tracking Dots] (Разст.
между трасиращи точки) Изберете интервал за трасиращи точки.

[Delete Current Tracking] (Изтриване
на текущо проследяване) Изтриване съхранен изминат маршрут.

[Adjust Current Location] (Регулиране на текущо
местонахождение)

Ако иконата за текущото място на автомобила не е текущото място, положението й на
картовия екран може да се коригира.
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[Reset Settings] (Нулиране на настройки)

Това нулира различни настройки (дисплей,
сила на звука и пр.) към настройките по
подразбиране.

ТЕКУЩО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
АВТОМОБИЛА

Показва текущото местоположение
на автомобила
Тази навигационна система комбинира
данните, получени от автомобила (с
жироскопичен датчик) и от спътниците на GPS
(Global Positioning System), за да изчислява
текущото местоположение на автомобила.
След това местоположението се изобразява
през цялото време на маршрутното
насочване до дестинацията.

Какво представлява глобалната
система за определяне на мястото
системата GPS (Глобална система за
позициониране)?
GPS представлява система за определяне на
мястото, която използва спътници,
изстреляни от правителството на САЩ. Тази
система получава радиосигнали от три или
повече различни спътници, които се въртят в
орбити на 21 000 км (13 049 мили) над земята
в космоса и определя местоположението на
автомобила, посредством принципа на
триангулацията.

Уточняване на мястото.:

Когато системата прецени, че
местоположението на автомобила не е точно
поради скоростта на автомобила и

изчислението на данните от жироскопичния
датчик, системата автоматично ще уточни
мястото на иконата на автомобила с помощта
на сигналите от GPS.

Получаване на сигнали от спътници на GPS:

Приемът на GPS сигнали може да бъде слаб в
зависимост от околната среда. Автомобилите
в следните области/среди може да не
получават добър прием на GPS сигнали.

• В тунели и покрити паркинги

NAI0422Z

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАВИГАЦИОННАТА
СИСТЕМА
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• В области с много високи сгради

• Под многоетажни магистрали.

• В области с много високи дървета

• В каньон

ИНФОРМАЦИЯ:

GPS антената се намира на таблото в
автомобила. Не поставяйте никакви
предмети, специално мобилни телефони или
приемно предавателни устройства на
приборния панел. Тъй като силата на GPS

сигнала е приблизително една милиардна
част от този на ТВ вълните, телефоните и
приемно предавателните устройства ще се
повлияят или може напълно да изгубят
сигнал.

Какво е GLONASS (Глобална
навигационна сателитна система)?
(за Русия)
GLONASS е система за позициониране, която
използва сателити, които се управляват от
руското правителство. GLONASS предоставя
информация за местоположение на
планетата в три измерения (географска
дължина, ширина и височина) като GPS
(навигационна сателитна система,
управлявана от САЩ).

Неправилно визуализиране
положението на автомобила
Следните случаи може да повлияят на
точността на визуализация на положението
на автомобила или посоката на движение.
Точността може да се върне към нормалната,
ако условията на шофиране се върнат към
нормалните.

NAI0423Z

NAI0424Z

NAI0425Z

NAI0713Z
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• Когато наблизо има подобен път

• Когато автомобилът пътува в област с
гъста пътна мрежа

• Когато автомобилът пресича голяма
Y-образна пресечка/кръстовище

• Когато автомобилът пътува дълго време
по път с леки завои

• Когато автомобилът пътува по път с
повтарящи се S-образни криви

• Когато автомобилът е на окачен мост

NAI0426Z

NAI0427Z

NAI0428Z

NAI0429Z

NAI0430Z

NAI0431Z
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• Когато автомобилът е на покрит със сняг
или непавиран път

• Когато последователно се завива наляво
или надясно, или се шофира на зигзаг

• Когато автомобилът се върти на участък
за паркиране, а ключът за запалване е
изключен

• При шофиране на път, който не е
показан на картовия екран или път,
който е бил променен поради
допълнително строителство или по друга
причина

• Когато точността на определяне на
мястото с GPS е ниска

ИНФОРМАЦИЯ:

• Иконата на автомобила може да бъде
неправилно изравнена, когато автомобилът е
задвижен веднага след стартиране на двигателя
или хибридната система.

• Иконката на автомобила може също така да е
неправилно поставена, ако са поставени гуми с
друг размер или вериги.

• Системата има функция, която автоматично
коригира иконата на автомобила, когато тя е
неправилно поставена спрямо реалната
позиция.

• Корекцията за мястото на автомобила от GPS
или GLONASS може да не работи, когато
автомобилът е спрял.

NAI0432Z

NAI0433Z

NAI0434Z

NAI0435Z

NAI0436Z
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• Ако иконката за положението на автомобила не
се върне към нормално положение дори след
изминаване на известно разстояние,
коригирайте положението на иконката на
автомобила ръчно.

Подробни Участъци с покритие на
картата (MCA) за навигационната
система.
Тази система е предназначена за напътствия
за стигане до дестинацията, а освен това
изпълнява и други функции, описани в това
ръководство. Все пак, системата трябва да
бъде използвана безопасно и правилно.
Информацията относно условията на пътя,
знаците на пътя и наличните услуги може не
винаги да бъде актуална. Системата не
заменя безопасното, правилно и
законосъобразно шофиране.

Картовите данни покриват избрани столични
участъци.

Картовите данни включват 2 типа райони:
“Detailed coverage areas” (Райони с подробно
описание), които дават всички подробни
пътни данни и други райони, които показват
“Main roads only” (Само главни пътища).

ИНФОРМАЦИЯ:

Подробните картни данни липсват за много
райони обикновено са ограничени до избора
на районите около големи градове.

ПРЕСМЯТАНЕ НА МАРШРУТА.

• Навигационната система не предоставя
напътствия за пътища, които са изобразени в
тъмно зелено.

• Ако дестинацията е зададена по тъмнозелен път,
уголеменият картен дисплей ще превключи към
екран с обикновената карта в някоя точка и ще
предложи маршрут, който е близък до
дестинацията. Разстоянието и посоката до
крайната точка на предложения маршрут ще
бъдат изобразени в долния десен ъгъл на
екрана. Освен това, едновременно, гласовите
напътствия ще оповестят “The route to the
destination includes roads through incomplete
map areas. Voice guidance will not be provided in
these areas.” (“Маршрутът до дестинацията
включва пътища през участъци с непълни
картови данни.Гласовите напътствия няма да
бъдат налични в такива области.)

Когато достигате крайната точка на
предложения маршрут, гласовите
напътствия ще оповестят “Entering the
road with incomplete map data. Use the
direction arrow and distance information to
proceed to your destination.” (“Навлизане
в път с непълни картови данни.
Използвайте стрелката за посока и
информацията за разстояние, за да
продължите към вашата дестинация.”)

За да стигнете до дестинацията си,
следвайте картата на екрана. Винаги
следвайте действителните пътища и
разпоредби и шофирайте внимателно.

• Предложеният маршрут може да не е най-
краткият, нито да са взети под внимание други
обстоятелства като задръствания.

• Поради неизбежните разлики в
пътнотранспортните условия и обстоятелства
между времето, в което използвате тази система
и времето, когато информацията е била
произведена за картови данни, може да има
разлика в пътищата и разпоредбите. В такива
случаи, реалните пътни условия и регулации
имат предимство пред информацията от
картните данни.

• По време на пресмятането на маршрута,
картата няма да се премества, но иконата на
автомобила ще се премества съобразно
действителното движение на автомобила.

• По време на пресмятането на маршрута,
бутоните като<MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС) и
<MENU> (МЕНЮ) ще бъдат деактивирани.

• В някои случаи, след като пресмятането не е
приключило, пресметнатия път може да не се
покаже веднага.

• Маршрутни точки, които са били пропуснати
няма да бъдат взети под внимание при повторно
изчисление на маршрута.
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• Ако премествате картата, докато се чертае
предлаганият маршрут, може да отнеме повече
време да се завърши чертаенето.

• Ако са настроени маршрутни точки, системата
пресмята едновременно няколко маршрута
между тях и може да се получи следното.

– Ако не може да се пресметне
разстоянието между две междинни
точки, нито един от маршрутите няма
да бъде показан.

– Близо до някои междинни маршрутни
точки може да е необходим обратен
завой.

• Пресмятането на маршрута може да не бъде
завършено в следните случаи.

– Ако в радиус от 2,5 км (1,5 мили) от
автомобила, няма път, на екрана ще се
появи съобщение, казващо това.
Опитайте се да пресметнете отново,
когато автомобилът е по-близо до
главен път.

– Ако в радиус от 2,5 км (1,5 мили) от
дестинацията или маршрутната точка,
няма път, на екрана ще се появи
съобщение, казващо това. Опитайте да
зададете местоположение, по-близо
до главен път.

– Ако автомобилът е прекалено близо до
дестинацията или ако няма пътища до
дестинацията, на екрана ще се появи
съобщение, казващо това.

– Ако е невъзможно да стигнете до
дестинацията или до междинните
точки на маршрута поради пътните
правила или друго.

– Ако единственият маршрут до
дестинацията или маршрутните точки
е изключително сложен.

• Когато маршрутът е показан, може да се появи
следното.

– Ако пресметнете маршрута по главен
път, точката на старт на маршрута
може да не съвпада точно с точката на
настоящата позиция на автомобила.

– Крайната точка на маршрута може да
не съвпада точно с дестинацията.

– Ако пресмятате маршрут по главен път,
системата може да покаже маршрут от
друг главен път. Причината за това
може да бъде неточната позиция на
иконата на автомобила. В този случай,
паркирайте автомобила на безопасно
място и пренастройте иконата на
автомобила или продължете да
шофирате, за да проверите дали

позицията на иконката на автомобила
не се настройва автоматично преди да
пресметнете повторно пътя.

– Съществуват случаи, в които системата
показва заобиколен маршрут за
достигане на дестинация или
маршрутни точки, ако ги задавате от
съхранена или информация от
устройството. За да коригирате,
трябва да внимавате за посоката на
движението, особено, когато платната
с различна посока на движение са
показани отделно, като зоните за
смяна и обслужване.

– Тази система не прави разлика между
ограничение за движение и пълно
спиране (блокаж). Тя може да покаже
заобиколен маршрут, дори пътя да е
използваем.

– Дори ако предпочитанията за
магистрали са настроени на
изключени, може да бъде предложен
маршрут, който използва магистрали.

– Дори ако предпочитанието за ферибот
е настроено на изключено, може да
бъде предложен маршрут, който
използва ферибот.
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МАРШРУТНО НАСОЧВАНЕ

Повторение на гласовите
напътствия
Тази функция се предлага чрез маршрутното
насочване, от момента след приключване
изчислението на маршрута докато
пристигане на автомобила до дестинацията.
Натиснете и задръжте <MAP/VOICE> (КАРТА/
ГЛАС). Гласовото напътствие ще бъде
повторено.

ИНФОРМАЦИЯ:

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

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

Забележки по гласовите напътствия

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

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

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

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

• Когато автомобилът се отклони от предложения
маршрут, не се предлага гласово напътствие.
Системата няма да съобщи за това. Вижте
картата и преизчислете маршрута.

“Преизчисление на маршрут”
(страница 9-35)

• Гласовите напътствия може да не съответстват
точно на номерата на пътищата и посоките в
съединенията на магистрали.

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

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

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

“Настройки за сила на звука”
(страница 2-19)

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

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

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

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

• Гласовото напътствие може да работи частично
или да не работи поради ъгъла на пътя в
отсечката.

• Информацията за платно на магистрала е
налична само за ограничен брой основни
магистрали, а напътствието не е налични при
съединения и изходи.
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• Информацията за изход от магистралата може
да се различава от информацията, указана с
пътни знаци.

• Тъй като не е възможно да бъдат използвани
данни за пътища, които са налични сезонно или
не са проходими, показаният маршрут може да
не отговаря на реалните пътни ограничения.
Уверете се, че когато шофирате следвате
реалните пътни ограничения.

КАРТОВИ ДАННИ

Как да се борави с картата на SD
карта
SD карта, която съдържа картни данни е
вкарана. При работа с карта на SD карта,
моля, бъдете внимателни и спазвайте
следните инструкции:

• В слота е вкарана SD карта. Това е SDHC карта,
която се използва изключително за това
устройство. Тази карта включва картни данни.
SDHC картата е необходима за работата на
устройството. Не отстранявайте картата, когато
картните данни изискват актуализация.

• Никога не анализирайте модифицирайте или
форматирайте картните данни. Ако направите
това може да причините неправилна работа на
устройството.

• SDHC картата, която се използва изключително
за това устройство няма да работи правилно,
ако бъде вкарана в друго устройство.

• Картните данни не могат да бъдат използвани
дори ако бъдат копирани на друга SDHC карта.

• Не отстранявайте SDHC картата, съдържаща
картни данни от системата. Използването на
системата при отстранена SDHC карта,
съдържаща картни данни ще предотврати
работата на някои функции.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не отстранявайте SD картата, съдържаща картни
данни, която е вкарана в слота. Когато тази SD
карта, съдържаща картни данни бъде отстранена,
навигационната система няма да работи. Ако SD
картата, съдържаща картни данни бъде
инцидентно отстранена, след повторното й
вкарване, поставете превключвателя за запалване
в положение OFF, а след това го върнете отново в
положение ON.

Как да поръчте актуализация на
картовите данни
За да поръчате актуализация на картните
данни се свържете с вашия INFINITI център или
квалифициран сервиз.

За картовите данни
За Европа:

1. Тези картови данни са подготвени от
CLARION CO., LTD. (CLARION), по лиценз от
HERE. са добавени, обработени и
дигитализирани на база дигиталните пътни
картни данни на HERE.

Поради сроковете за производство на
картовите данни, някои нови пътища може
да не са включени в картата или някои
имена или пътища да се различават в
момента на използване на картовите
данни.

2. Пътния контрол и регулационните данни,
използвани в тези картови данни може да
са различни от тези в момента, в който
използвате тези данни поради сроковете
за производство на картата. Когато
управлявате автомобила, спазвайте
фактическите пътни знаци и съобщения по
пътищата.

3. Възпроизвеждането или копирането на
този картен софтуер е строго забранено от
закона.

Публикувано от Clarion Co., Ltd.

Произведено от ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Всички права запазени
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Тази навигационна система не трябва да бъде
използвана вместо вашето собствено решение.
Всяко предложение за маршрут, направено от
тази навигационна система никога не може да
има преимущество пред локалните трафик
регулации, вашето собствено решение и/или
знания за безопасните практики за шофиране.

Пренебрегването на предложения за
маршрут от навигационната система би:
довело до извършване на опасни или
неправилни маневри, да Ви постави в
опасни ситуации или да ви отведе до
област, която считате за не безопасна.

• Съветът, предложен от навигационната система
трябва да се приема само като предложение(я).
Може да възникнат случаи, в които
навигационната система визуализира
местоположението на автомобила неправилно,
не успява за предложи най-краткия маршрут
и/или не успява да ви насочи в исканата
дестинация. В такива ситуации разчитайте на
собствената си преценка за шофиране,
вземайки под внимание моментните условия.

• Не използвайте навигационната система за
маршрутизиране до аварийни услуги. Базата
данни не съдържа пълен списък на
местоположения на аварийни услуги като

полиция, противопожарни станции, болници и
клиники. Моля, използвайте своята преценка и
възможност да питате за посока в такива
ситуации.

• Като шофьор, единствено Вие сте отговорен за
безопасното шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
не работете със системата по време на
шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
работете със системата, само когато
автомобилът е спрян на безопасно
място и е задействана ръчната
спирачка.

– С оглед избягване на пътни инциденти
или нарушение на трафика,
запомнете, че реалните пътни условия
и правилник са с предимство пред
информацията, съдържаща се в
навигационната система.

– Съгласно това, софтуерът може да
съдържа неточна и непълна
информация поради изминало време,
смяна на обстоятелствата и естеството
на използваните източници. Моля,
спазвайте реалните обстоятелства на
трафика и регламентите по всяко
време, докато шофирате.

– В ситуация, когато реалните пътни
условия и регулация на трафика се

различават от информацията в
навигационната система се
придържайте към правилата за
движение по пътищата.

– Навигационната система не
предоставя, или не всеки път,
информация относно трафика и
законите за движение по пътищата;
пътните условия, включително наклон
на пътя, клас и/или условия на
настилката; информация за
препятствия, включително височина и
ширина на мостове и тунели, и/или
други условия, препятстващи
шофирането. Винаги разчитайте на
своята преценка, имайки предвид
текущите условия за шофиране.

– Минимизирайте времето, прекарвано
в гледане на екрана по време на
шофиране.

За Русия:

1. Тези картови данни са подготвени от
CLARION CO., LTD. (CLARION), по лиценз от
HERE. са добавени, обработени и
дигитализирани на база дигиталните пътни
картни данни на HERE. Поради сроковете
за производство на картовите данни, някои
нови пътища може да не са включени в
картата или някои имена или пътища да се
различават в момента на използване на
картовите данни.

Навигация (където е поставена) 9-67



2. Пътния контрол и регулационните данни,
използвани в тези картови данни може да
са различни от тези в момента, в който
използвате тези данни поради сроковете
за производство на картата. Когато
управлявате автомобила, спазвайте
фактическите пътни знаци и съобщения по
пътищата.

3. Възпроизвеждането или копирането на
този картен софтуер е строго забранено от
закона.

Публикувано от Clarion Co., Ltd. Произведено
от ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Всички права запазени

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Всички права
запазени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Тази навигационна система не трябва да бъде
използвана вместо вашето собствено решение.
Всяко предложение за маршрут, направено от
тази навигационна система никога не може да
има преимущество пред локалните трафик
регулации, вашето собствено решение и/или
знания за безопасните практики за шофиране.
Пренебрегването на предложения за маршрут
от навигационната система би: довело до
извършване на опасни или неправилни

маневри, да Ви постави в опасни ситуации или
да ви отведе до област, която считате за не
безопасна.

• Съветът, предложен от навигационната система
трябва да се приема само като предложение(я).
Може да възникнат случаи, в които
навигационната система визуализира
местоположението на автомобила неправилно,
не успява за предложи най-краткия маршрут
и/или не успява да ви насочи в исканата
дестинация. В такива ситуации разчитайте на
собствената си преценка за шофиране,
вземайки под внимание моментните условия.

• Не използвайте навигационната система за
маршрутизиране до аварийни услуги. Базата
данни не съдържа пълен списък на
местоположения на аварийни услуги като
полиция, противопожарни станции, болници и
клиники. Моля, използвайте своята преценка и
възможност да питате за посока в такива
ситуации.

• Като шофьор, единствено Вие сте отговорен за
безопасното шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
не работете със системата по време на
шофиране.

– С оглед избягване на пътни инциденти,
работете със системата, само когато

автомобилът е спрян на безопасно
място и е задействана ръчната
спирачка.

– С оглед избягване на пътни инциденти
или нарушение на трафика,
запомнете, че реалните пътни условия
и правилник са с предимство пред
информацията, съдържаща се в
навигационната система.

– Съгласно това, софтуерът може да
съдържа неточна и непълна
информация поради изминало време,
смяна на обстоятелствата и естеството
на използваните източници. Моля,
спазвайте реалните обстоятелства на
трафика и регламентите по всяко
време, докато шофирате.

– В ситуация, когато реалните пътни
условия и регулация на трафика се
различават от информацията в
навигационната система се
придържайте към правилата за
движение по пътищата.

– Навигационната система не
предоставя, или не всеки път,
информация относно трафика и
законите за движение по пътищата;
пътните условия, включително наклон
на пътя, клас и/или условия на
настилката; информация за
препятствия, включително височина и

9-68 Навигация (където е поставена)



ширина на мостове и тунели, и/или
други условия, препятстващи
шофирането. Винаги разчитайте на
своята преценка, имайки предвид
текущите условия за шофиране.

– Минимизирайте времето, прекарвано
в гледане на екрана по време на
шофиране.

Марки на компаниите:

Търговските марки на компаниите,
използвани в този продукт за
идентифициране на местоположения и
бизнес офиси са търговски марки на
съответните им собственици. Използването
им не предполага поръчителство, одобрение
или препоръка на този продукт от тези
компании.

Условия за краен потребител (за
Европа)
Данните (“Данни”) се предоставят единствено
за Ваша лична употреба, а не за препродажба.
Те са защитени с авторски права и са обект на
следните условия, с които се съгласявате от
една страна и CLARION CO., LTD. (“CLARION”) и
нейните лицензианти (включително техните
лицензианти и доставчици) от друга страна.

© 2016 HERE. Всички права запазени.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Има съдържание на Stadt Wien –
data.wien.gv.at, лицензирано, в съответствие
с http://creativecommons.org/licenses/by/
3,0/legalcode

Има съдържание на Statdt Linz –
data.linz.gv.at, лицензирано, в съответствие с
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на LINZ AG – data.linz.gv.at,
лицензирано, в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на www.basemap.at,
лицензирано, в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на Land Vorarlberg –
data.vorarlberg.gv.at, лицензирано, в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

Има съдържание на Land Steiermark -
data.steiermark.gv.at, лицензирано, в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

Има съдържание на Land Tirol - data.tirol.gv.at,
лицензирано, в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на Land Salzburg
- data.salzburg.gv.at, лицензирано, в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

Има съдържание на Land Kärnten
- data.ktn.gv.at, лицензирано, в съответствие
с http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode

Има съдържание на Stadt Innsbruck - https://
www.data.gv.at/auftritte/?organisation=stadt-
innsbruck, лицензирано, в съответствие с
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

© Österreichisches Adressregister, данни за
дата на запис 2016

Осъществено чрез Brussels UrbIS® ©
- Distribution & Copyright CIRB, налично на
http://www.bric.irisnet.be/en/our-solutions/
urbis-solutions/download?set_language=en

Включва съдържание, предоставено от AGIV.

© EuroGeographics

Съдържа данни, които са предоставени от
Danish Geodata Agency (FOT) Получени от HERE
01/2014.

Съдържа данни от Ministry of Housing, Urban
and Rural Address Web Services (AWS).
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Съдържа данни, предоставени от Republic of
Estonia Land Board (http://www.maaamet.ee/
index.php?lang_id=2&page_id=52&menu_id=51
&no_cache=1421073591), лицензирани от
HERE през ноември 2014.

Съдържа данни, предоставени от Estonian
Environment Agency, лицензирани от HERE
през март 2015.

Съдържа данни от National Land Survey of
Finland Topographic Database 5/2015.
(Условията за използване са налични на адрес
http://www.maanmittauslaitos.fi/en/en/
dataand-services/digital-products/
datasetsfree-charge/terms-use-license/
nationalland-survey-open-data-cc-40-licence).

Съдържа данни, които а предоставени от
Posti, в съответствие с условията, налични на
адрес: http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ehdot/
postinumeropalvelut-palvelukuvaus-ja-
kayttoehdot-en.pdf

Съдържа данни, които са предоставени от:
The Population Information System, The
Population Register Centre, PO Box 123,
FL-00531 Helsinki, Финландия. Получени от
HERE 10/2014.

Съдържа данни от Finnish Transport Agency
Digiroad 08/2014. За условията на
използване, щракнете върху следното:
Finnish Transport Agency.

източник: © IGN 2009 - BD TOPO®

Съдържа данни, които са предоставени от
Mobilosoft.com.

Декларациите на Etalab Open License Source
са както следва:

• Включва съдържание от FINESS (http://
finess.sante.gouv.fr), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
finess.sante.gouv.fr/jsp/
recherche.jsp?mode=simple).

• Включва съдържание от (http://
www.strasbourg.eu/fr/ma-situation/
professionnel/open-data/donnees),
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (http://media.strasbourg.eu/alfresco/
d/a/workspace/SpacesStore/d9db3339-5985-
4f40-8992-8c4850554cfc/Licence-Ouverte-Open-
Licence.pdf).

• Включва съдържание от Ile de France (http://
data.iledefrance.fr/explore/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
data.iledefrance.fr/page/les-licences).

• Включва съдържание от French Government
(https://www.data.gouv.fr/fr/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (https://
wiki.data.gouv.fr/wiki/Licence_Ouverte_/
_Open_Licence).

• Включва съдържание от Oise County (http://
opendata.oise.fr/), лицензирано в съответствие
с лицензионните условия (http://
opendata.oise.fr/index.php? id=189).

• Включва съдържание от Montpellier (http://
opendata.montpelliernumerique. fr/),
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (http://www.etalab.gouv.fr/pages/
licence-ouverte-open-licence- 5899923.html).

• Включва съдържание от Seine Maritime County
(http://www.opendata-27-76.fr/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
www.opendata-27-76.fr/licence/).

• Включва съдържание от Eure County (http://
www.opendata-27-76.fr/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
www.opendata-27-76.fr/licence/).

• Включва съдържание от Sitra County (http://
base.sitra-tourisme.com/consulter/recherche-
intuitive/?0), лицензирано в съответствие с
лицензионните условия (http://
www.etalab.gouv.fr).

• Включва съдържание от INPN (http://
inpn.mnhn.fr/accueil/index), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
inpn.mnhn.fr/accueil/mentions-legales).

• Включва съдържание от Lyon (http://
smartdata.grandlyon.com/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
smartdata.grandlyon.com/files/2014/05/
LicenceOuverte.pdf).

• Включва съдържание от Mulhouse (http://
www.mulhouse.fr/fr/les-donnees/),
лицензирано в съответствие с лицензионните

9-70 Навигация (където е поставена)



условия (http://www.mulhouse.fr/
?noMessage=19219&noRubrique=2033&preview
=1&lg=fr)

• Включва съдържание от Saône et Loire County
(http://www.opendata71.fr/en/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
www.opendata71.fr/en/licence).

• Включва съдържание от Nice (http://
opendata.nicecotedazur.org/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
opendata.nicecotedazur.org/data/pdf/
licence_ouverte.pdf) и изтеглено, според лиценз,
на 1 октомври 2014.

• Включва съдържание от Hauts de Seine County
(http://opendata.hauts-deseine.net/),
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (http://opendata.hauts-de-seine.net/
http://opendata.hauts-de-seine.net/la-licence).

• Включва съдържание от Saint-Quentin (http://
saint-quentin-numerique.fr/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
opendata.saint-quentin.fr/Licence).

• Включва съдържание от PACA (http://
opendata.regionpaca.fr), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://
www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-
Licence).

• Включва съдържание от Loir-et-Cher County
(http://www.pilote41.fr/), лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (http://

ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/
licence/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf).

• Включва данни, предоставени от BORDEAUX
PORT ATLANTIQUE (http://www.bordeaux-port.fr/
).

• Включва съдържание от ONEMA, лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (https://
www.data.gouv.fr/fr/datasets/bd-carthage-
metropole-entiteshydrographiques-entites-
hydrographiques-de-surface-onm/).

• Включва съдържание от Chaville, лицензирано
в съответствие с лицензионните условия
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/
commune-de-chaville/).

• Включва съдържание от Vanves, лицензирано в
съответствие с лицензионните условия (https://
www.data.gouv.fr/fr/organizations/ville-de-
vanves/).

• Включва съдържание от Ville d’Avray,
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (https://www.data.gouv.fr/fr/
organizations/mairie-de-ville-davray/).

• Включва съдържание от Marnes la Coquette,
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (https://www.data.gouv.fr/fr/users/
mairie-marnes-la-coquette/datasets/).

• Включва съдържание от Boulogne-Billancourt,
лицензирано в съответствие с лицензионните

условия (https://www.data.gouv.fr/fr/
organizations/ville-de-boulogne-billancourt/).

• Включва съдържание от Longjumeau,
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (https://www.data.gouv.fr/fr/
organizations/longjumeau/).

• Включва съдържание от Calvados, лицензирано
в съответствие с лицензионните условия (http://
www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-
departement/se-deplacer-et-communiquer/
amenagement-numerique-du-territoire/
geocalvados/
openequipements14;jsessionid=45097720
3A02D5679740-B0DADB9D1736).

• Включва съдържание от Grand Poitiers,
лицензирано в съответствие с лицензионните
условия (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
referentiel-geographique-adresses-grand-
poitiers-donnees-dereference/).

• Включва съдържание от Bretagne, лицензирано
в съответствие с лицензионните условия (http://
www.data-tourisme-bretagne.com/accueil).

• Съдържа информация от la Ville de Shawinigan,
лицензирано, в съответствие със своя лиценз за
отворени данни, наличен на http://
jmap.shawinigan.ca/doc/photos/
Donn%C3%A9es%20ouvertes.conditions
.Shawinigan.pdf

• Съдържа съдържание от République et Canton de
Genève, лицензирано в съответствие с Отворен
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лиценз (Licence Ouverte) версия 1.0 лиценз
Creative Commons Paternité-Pas ’Utilisation
Commerciale-Pas de Modification 2.5 Suisse
наличен на http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2,5/ch/deed.fr and http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2,5/ch/
legalcode.de

• Съдържа данни от Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique, Département de
Haute-Loire – 2014, изтеглени през февруари
2016.

• Съдържа данни от Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique, Conseil général du
Puy de Dôme – 2012, изтеглени през февруари
2016.

Основните данни са събрани/извлечени с
разрешението на компетентните власти.

Има съдържание на Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de, лицензирано в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

Има съдържание на LGL, www.lgl-bw.de,
лицензирано в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на Stadt Köln – offenedaten-
koeln.de, лицензирано в съответствие с
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на Geoportal Berlin/ATKIS®
Basis-DLM, лицензирано в съответствие с
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf.

Има съдържание на Geoportal Berlin/Karte von
Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), лицензирано
в съответствие с http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Авторски права GeoBasis-DE/Geobasis NRW
2015

Авторски права GeoBasis-DE/BKG 2015

Има съдържание на Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция– версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/
parkraumgis-hamburg

Има съдържание на Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция – версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/
strassen-hh-sib

Има съдържание от Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция – версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-
adressen-hamburg

Геоданни на общини и провинция Северен
Рейн-Вестфалия NRW @ Geobasis NRW 2015,
data changed.

Авторски права © Zepter und Krone GmbH,
http://zkr1.de Berlin 2015Има модифицирано
съдържание от Datenquelle: Bayerische
Straßenbauverwaltung - BAYSIS
(www.baysis.bayern.de), https://
www.baysis.bayern.de/web/content/
geodaten/wms.aspx, лицензирано, в
съответсвит с Creative Commons Attribution
4.0 International Public License (https://
creativecommons.org/licenses/by/4,0/) и
изтеглено, по лиценз на 22.април.2015.

Включва съдържание от Freistaat Sachsen,
2015, променени данни, лицензирано в
съответствие с Лиценз за данни Германия –
атрибуция – версия 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/
inspire/download/DE-SN-
SBV_INSPIRE_Downloadservice_Strassennetz.xml
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Включва съдържание от Bürgeramt, Statistik
und Wahlen, 2013, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция – версия 2.0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://
www.offenedaten.frankfurt.de/dataset/
frankfurter-stadtteilgrenzen-fur-gis-systeme

Включва съдържание на Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция– версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/
parkraumgis-hamburg

Има съдържание на Geoportal Berlin
/Radverkehrsanlagen, лицензирано в
съответствие с http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Включва съдържание от „Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/
MDM 2015 (променени данни), http://
www.mdm-portal.de/

Съдържа данни от © GeoBasis-DE/LVerm-
GeoRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://
www.lvermgeo.rlp.de, модифицирани данни.

Включва материали за съдържание,
адаптирани от Mobility Logistics Network

(http://data.deutschebahn.com/datasets/)
налични според Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4,0) лиценз на https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Вкюлчва модифициран материал, адаптиран
от © 2015 Deutsche Bahn AG (http://
data.deutschebahn.com/datasets/ available
under Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) лиценз на https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Има съдържание на Koordinierungsstelle GDI-
FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&docu
uid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, лицензиран според Creative Commons
Attribution 3.0 Германия, “https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
legalcode”

Авторски права Geomatics Ltd.

Включва съдържание от Ministry of Productive
Reconstruction, Environment and Energy,
National Forests: http://geodata.gov.gr/en/
dataset/ethnikoi-drumoi

Включва съдържание от Ministry of Productive
Reconstruction, Environment and Energy,
National Parks: http://geodata.gov.gr/en/
dataset/ethnika-parka

Включва съдържание от Ministry of
Environment, Energy and Climate Change

(YPEKA)- Special Secretariat for Water, Quality
of coastal bathing water: http://
geodata.gov.gr/en/dataset/poioteta-udaton-
akton-kolumbeses-2013

Италианската база с данни е създадена чрез
използването и на цифрови и на начертани
картни източници, предоставени от Regione
Toscana като справка.

Съдържа данни от Trasporto Passeggeri Emilia-
Romagna-S.p.A.

Включва съдържание от Comune di Bologna,
лицензирано според http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode and updated by licensee 01 Юли 2013.

Включва съдържание от Comune di Cesena,
лицензирано според http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode and updated by licensee July 1, 2013.

Включва съдържание от Ministero della
Salute, and Regione Sicilia, лицензирано
според http://www.formez.it/iodl/ and
updated by licensee 01 Септември 2013.

Вкюлчва съдържание от Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di
Trapani, Comune di Vicenza,Comune di
Bergamo, Regione Lombardia, Regione Umbria,
лицензирано според http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ и актуализирано, според лиценза,
на 1 септември 2013.
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Включва съдържание на GeoforUs,
лицензирано в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Вкюлчва съдържание на Comune di Milano,
лицензирано според http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode и актуализирано, според лиценза,
на 1 ноември 2013.

Включва съдържание на Comunità Montana
della Carnia, лицензирано според http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ и актуализирано,
според лиценза, на 01 декември 2013.

Включва съдържание на Agenzia per la
mobilità licensed under http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode и актуализирано, според лиценза,
на 1 януари 2014.

Включва съдържание на Regione Sardegna,
лицензирано според http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ и актуализирано, спред лиценза, на
1 май 2014.

Включва съдържание на CISIS, лицвнзирано
според http://creativecommons.org/licenses/
by/2.5/legalcode

Вкюлчва съдържание на Agenzia Mobilità
Ambiente e Territorio s.r.l. Milano, лицензирано
според http://creativecommons.org/licenses/
by/2.5/legalcode

Вкюлчва съдържание на Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l., Comune di Matera, Comune di
Venezia, лицензирано според http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode and updated by licensee 01 Януари
2014.

Включва съдържание на Comune di Firenze
and Comune di Palermo, лицензирано според
https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/legalcode

Съдържа модифицирано съдържание,
озаглавено CARTA TECNICA COMUNALE - UNITÀ
VOLUMETRICHE от Comune di Palermo http://
www.comune.palermo.it/js/server/uploads/
opendata/_03052013101356.zip, оригинален
автор Comune di Palermo, лицензирано в
съответствие с Creative Commons Attribution
4.0 Unported Public License (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/
legalcode).

Включва модифицирано съдържание,
озаглавено AMAT Palermo - Dati del trasporto
pubblico locale su gomma от Comune di
Palermo http://www.comune.palermo.it/gtfs/
amat_-feed_gtfs.zip, оригинален автор AMAT
Palermo SpA,

лицензирано в съответствие с Creative
Commons Attribution 4.0 Unported Public
License (https://creativecommons.org/
licenses/by/4,0/legalcode).

Включва модифицирано съдържание,
озаглавено Edifici от COMUNE DI VENEZIA
https://portale.comune.venezia.it/node/96/
5669154, лиценизрано в съответствие с
Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia
(https://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/it/legalcode).

Включва модифицирано съдържание,
озаглавено Stalli di sosta от COMUNE DI
FIRENZE http://opendata.comune.fi.it/
mobilita_sicurezza/dataset_0142.html,
лицензирано в съответствие с Creative
Commons Attribution 3.0 Unported Public
License (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/it/legalcode).

Включва модифицирано съдържание,
озаглавено CARTA TECNICA COMUNALE - UNITÀ
VOLUMETRICHE от Regione Liguria http://
www.comune.palermo.it/js/server/uploads/
opendata/_03052013101356.zip, original
author Comune di Palermo, лицензирано в
съответствие с Creative Commons Attribution
3.0 Unported Public License (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).

Включва съдържание от Regione Emilia
Romagna; Заглавие на работата (набор от
данни), Edifici; http://dati.emilia-romagna.it/
catalogodati/dato/6-6-edifici.html

Съдържа данни от Regione Basilicata, http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/
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Има съдържание на данни за карти на
Sardegna- Geopartale от http://
www.sardegnageoportale.it/ Лицензирано
според Italian Open Data License v2.0. http://
www.sardegnageoportale.it/documenti/
40_82_20140109151154.pdf

Авторски права © 2000; Norwegian Mapping
Authority.

Включва данни в съответствие с Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
наличен на http://data.norge.no/nlod/en/1.0.

Съдържа информация, собственост на ©
Kartverket, предоставена в съответствие с
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
no/.

Съдържа данни в съответствие с Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
разпространявани от Norwegian Public Roads
Administration (NPRA).

Източник: IgeoE – Португалия.

Включва съдържание от Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia
http://www.gu.gov.si/downloaded January
2015.

Información geográfica propiedad del Inst.
Geogra.Nacional.

Съдържа данни, които са предоставени от
Generalitat de Catalunya Government, в

съответствие с условията, налични на http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm.
Получени от HERE 05/2013.

Има съдържание на Centro Municipal de
Informatica – Malaga, лицензирани, в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode.

Има съдържание на Administración General de
la Comunidad Autónoma de Euskadi,
лицензирани в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode.

Съдържа данни, предоставени от
Ayuntamiento de Santander, лицензирани в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/es/legalcode.es.

Съдържа данни на Ajuntament de Sabadell,
лицензирани според http://
creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode, updated 4/2013.

Включва съдържание на Dirección General de
Tráfico, лицензирано в съответствие с http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Източни на данни: Madrid City Council.

Включва съдържание на Dirección General de
Tráfico, лицензирано в съответствие с http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Включва съдържание от Xunta de Galicia,
http://abertos.xunta.es/busca-de-datos,

лицензирано в съответствие с Creative
Commons Attribution 3.0, (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).

Съдържа данни от град Барселона, http://
www.bcn.cat/opendata, 1 октомври 2015

Съдържа данни от Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, изтеглени на 27 януари 2016.

Съдържа данни от Junta de Castilla y León,
изтеглени през февруари 2016.

Има съдържание на Bilbao.net, Catálogo de
datos от http://www.bilbao.net/opendata/es/
catalogo/dato-puntos-recogida-bicicletas-en-
prestamo Лицензирано в съответствие с
Creative Commons Atrtibution 3.0 Spain, http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

На база електронни данни Ó National Land
Survey Sweden.Швеция.

Съдържа публични данни, лицензирани
според Go Open v1.0, наличен на http://
data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf

Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für
Landestopographie.

Съдържа Gebäudeadressen des Kantons Bern
© Amt für Geoinformation des Kantons Bern.

Kanton Zürich: Geodaten © GIS-ZH
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Съдържа информация за обществен сектор,
лицензирана според Open Government License
v.3.0 (вижте лиценза http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-
government-licence/). Адаптирано от данни от
Office for National Statistics, лицензирани
според Open Government Licence v.3.0.

Съдържа данни от Ordnance Survey ©
Авторски права и права на бази данни на
Короната 2010.

Съдържа данни на Royal Mail © Авторски
права и права на бази данни на Royal Mail
2010.

© Авторски права на Natural England.

Съдържа данни от Ordnance Survey ©
Авторски права и права на бази данни на
Короната 2015. ВАЖНО: Този национален
набор от данни е само показателен, не
окончателен. Окончателна информация може
да бъде предоставена само от
индивидуалните местни власти и Вие трябва
да направите директна справка с тяхната
информация за всички цели, които изискват
най-актуални данни и пълен набор от данни.

Powered by TfL Open Data, базирано на Open
Government Licence v3.0. Посетете to:http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-
government-licence/version/2/

Съдържа данни, създадени от Land Registry (от
2005 насетне) © Авторски права на Короната

2015. Посететеhttps://www.gov.uk/
government/statistical-data-sets/price-paid-
data-downloads, за да докладвате за грешки в
тези данни.

Съдържа данни на Highways England

© The States of Guernsey

© The States of Alderney

© The Chief Pleas of Sark

© The Royal Court of Guernsey

© Scottish Natural Heritage

Съдържа данни от Ordnance Survey ©
Авторски права и права на бази данни на
Короната 2015

Съдържа информация на Natural Resources
Wales © Natural Resources Wales и право на
база с данни.

Съдържа извлечени данни от Ordnance
Survey. Лиоцензионен номер на Ordnance
Survey 100019741. © Авторски права и права
на бази данни на Короната(2014).

Съдържа данни, създадени от Land Registry (от
2005 насетне) © Авторски права на Короната
2015. Посететеhttps://www.gov.uk/
government/statistical-data-sets/price-paid-
data-downloads, за да докладвате за грешки в
тези данни.

Срокове и условия:

Само за персонална употреба. Вие се
съгласявате да използвате тези Данни, заедно
с автомобилни продукти Nissan единствено за
лични, некомерсиални цели, за които сте
лицензирани и не за сервизно бюро,
разпределение на време или други подобни
процеси. Следователно, но предвид
ограниченията, посочени в следващите
параграфи, Вие се съгласявате да не
репродуцирате по друг начин, копирате,
модифицирате, декомпилирате,
разглобявате или преконструирате каквато и
да е част от тези Данни и не можете да ги
прехвърляте или дистрибутирате под каквато
и да е форма, за каквато и да е цел, освен
целите, изрично посочени в императивните
закони. Комплекти, съдържащи повече от
един диск, могат да бъдат прeхвърляни или
продавани само като пакет, както го
предоставя CLARION, а не като отделни
компоненти.

Ограничения. Освен ако не сте специално
лицензирани от CLARION, и без
ограниченията на предходния параграф, Вие
не можете (a) да използвате тези Данни с
каквито и да е продукти, системи или
приложения, инсталирани или по друг начин
свързани към или в комуникация с
автомобили, поддържащи навигационна
система за автомобили позициониране
съобщаване, маршрутно насочване в реално
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време, управление на автопаркове или
подобни приложения; или (b) с или в
комуникация с каквито и да е позициониращи
устройства или мобилни или свързани с
електронни или компютърни устройства,
включително без ограничение мобилни
телефони, платформи и ръчни компютри,
пейджъри и персонални дигитални асистенти
PDA.

Предупреждение. Базата данни може да
съдържа неточна или непълна информация,
което се дължи на изминаването на
определен период от време, на промени в
обстоятелствата или в източниците, които са
били използвани, както и в промяна в
методите за събиране на географски данни.

Без гаранция. Тези Данни се предоставят
“каквито са”, а Вие се съгласявате да ги
използвате на ваша отговорност. CLARION и
нейните лицензианти (и техните лицензианти
и доставчици) не гарантират, не представят
или гарантират по никакъв начин, изрично
или по подразбиране, произтичащо от закона
или по друг начин, включително, но не само,
съдържанието, качеството, точността,
пълнотата, ефективността, годността за
определени цели, пригодността, употребата
или резултатите, които трябва да бъдат
получени от тези Данни или че Данните, или
сървъра няма да съдържат грешки и няма да
бъдат работата им няма да бъде прекъсната.

Отказ от гаранция: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОТАВЧИЦИ) ОТКАЗВАТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА КАЧЕСТВОТО,
РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЪРГОВСКИТЕ
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ. Някои щати, територии
и държави не допускат определени
изключения от гаранции, така че до тази
степен, горните изключения може да не са
приложими за Вас.

Отказ от отговорност: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ
ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЕСТЕСТВОТО
И ПРИЧИНАТА НА ИСКА, ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕТО ВОДЯТ ДО ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ
ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, КОИТО
ОПРОИЗТИЧАТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА; ИЛИ ЗА
ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ГОДИШНИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАНЕ,
ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ВИ ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ
ИНФОРМАЦИЯ, КАКЪВТО И ДА Е ДЕФЕКТ В
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ РАЗМИНАВАНЕТО НА
ТЕЗИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО В
ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР ИЛИ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ НА БАЗА ГАРАНЦИЯ,
ДОРИ АКО CLARION ИЛИ НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ СА БИЛИ ПОСЪВЕТВАНИ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Някои
щати, територии и държави не допускат
определен отказ на отговорност, така че до
тази степен, горното може да не е приложимо
за Вас.

Експортен контрол. CLARION няма да
експортира от никъде каквато и да е част от
Данните или каквито преки продукти, за това,
освен в съответствие с, и с всички
необходими лицензи и одобрения,
приложими експортни закони, правила и
регулации, включително, но не само
законите, правилата и регулациите наложени
от Управлението за контрол на международни
активи на САЩ. Департамент за Търговия и
Бюрото за промишленост и безопасност на
САЩ. Министерство на търговията. В случай,
че експортни закони, правила или регулации
забраняват спазването от NT с каквито и да е
нейни задължения тук или доставката, или
дистрибутирането на Данни, такова
нарушение трябва да бъде оправдано и не
представлява нарушение на това
Споразумение.

Пълно Споразумение. Тези срокове и условия
представляват пълното споразумение между
CLARION (и нейните лицензианти,
включително техните лицензианти и
доставчици) и Вас относно предметът,
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посочен тук, и заменя в цялост каквито и да е
и всички писмени или устни споразумения,
налични преди това между нас по отношение
на предмета.

Приложимо право: Горните срокове и
условия следва да се регламентират от
законите на Холандия, без въвеждане в
действие при (i) конфликти със законови
изисквания, или (ii) Конвенцията на ООН за
Договори за Международни продажби на
стоки, което е изрично изключено. Вие се
съгласявате да представите на юрисдикцията
на Холандия каквито и да е и всички спорове,
искове и действия, произтичащи от или във
връзка с предоставените Ви Данни по силата
на настоящето.

Правна форма Крайни потребители. Данните
са придобити от или от името на
правителството на САЩ или на която и да е
правова единица, търсеща или прилагаща
права, подобни на тези традиционно
претендирани от правителството на САЩ,
данните са “търговски продукт”, както е
дефинирано от 48 C.F.R. (“FAR”) 2,101, е
лицензиран в съответствие с Условия за краен
потребител, съгласно които тези Данни са
предоставени, а всяко копие от Данните,
доставено или придобито по друг начин
трябва да бъде маркирано и снабдено, както
е подходящо със следната “Съобщение за
ползване” и трябва да бъде третирано в
съответствие с това съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): HERE

АДРЕС НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): c/o Nokia 425 West Randolph
Street, Чикаго, Илинойс 60606

Тези Данни са търговски продукт, както е
дефинирано във FAR 2,101 и са обект на
Условия за краен потребител, съгласно които
тези Данни са предоставени.

© 2016 HERE – Всички права запазени.

Ако договарящ служител, федерална
правителствена агенция или каквито и да е
федерални чиновници откажат използването
на маркировката, предоставена тук,
договарящият служител, федералната
правителствена агенция или всеки
федерален служител трябва да уведоми HERE
преди да търси допълнителни или
алтернативни права в Данните.

Условия за краен потребител (за
Русия)
Данните (“Данни”) се предоставят единствено
за Ваша лична употреба, а не за препродажба.
Те са защитени с авторски права и са обект на
следните условия, с които се съгласявате от
една страна и CLARION CO., LTD. (“CLARION”) и
нейните лицензианти (включително техните

лицензианти и доставчици) от друга страна.
©1987–2012 HERE. Всички права запазени.

© 2016 HERE. Всички права запазени.

© EuroGeographics

Съдържа данни, които са предоставени от
Republic of Estonia Land Board (http://
www.maaamet.ee/index.php?lang_id=2&-
page_id=52&menu_id=51&no_-
cache=1421073591), лицензирани от HERE
през ноември 2014.

Съдържа данни, предоставени от Estonian
Environment Agency, лицензирани от HERE
през март 2015.

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.

Има съдържание на „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern. de, лицензирано в
съответствие с http://creativecommons.org/
licenses/by/3,0/legalcode

Има съдържание на LGL, www.lgl-bw.de,
лицензирано в съответствие с http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Има съдържание на Stadt Köln – offenedaten-
koeln.de, лицензирано в съответствие с
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode
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Има съдържание на Geoportal Berlin/ATKIS®
Basis-DLM, лицензирано в съответствие с
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Има съдържание на Geoportal Berlin/Karte von
Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), лицензирано
в съответствие с http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Авторски права GeoBasis-DE/Geobasis NRW
2015

Авторски права GeoBasis-DE/BKG 2015

Има съдържание на Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция – версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/
parkraumgis-hamburg

Има съдържание на Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, data changed, променени
данни, лицензирано в съответствие с Лиценз
за данни Германия – атрибуция – версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/
strassen-hh-sib

Има съдържание от Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция – версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-
adressen-hamburg

Геоданни на общини и провинция Северен
Рейн-Вестфалия NRW @ Geobasis NRW 2015,
data changed.

Авторски права © Zepter und Krone GmbH,
http://zkr1.de Berlin 2015Съдържа
модифицирано съдържание от Datenquelle:
Bayerische Straßenbauverwaltung - BAYSIS
(www.baysis. bayern.de), https://www.baysis.
bayern.de/web/content/geodaten/wms. aspx,
лицензирано в съответствие с Creative
Commons Attribution 4.0 International Public
License (https://creativecommons. org/
licenses/by/4.0/) и изтеглено, според
лиценза, на 22 април 2015.

Включва съдържание от Freistaat Sachsen,
2015, променени данни, лицензирано в
съответствие с Лиценз за данни Германия –
атрибуция – версия 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/
inspire/download/DE-SN-SBV_INSPIRE_
Downloadservice_Strassennetz.xml

Включва съдържание от Bürgeramt, Statistik
und Wahlen, 2013, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция – версия 2.0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://
www.offenedaten. frankfurt.de/dataset/
frankfurter-stadtteilgrenzen-fur-gis-systeme

Включва съдържание на Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, променени данни,
лицензирано в съответствие с Лиценз за
данни Германия – атрибуция– версия 2.0
отнасящ се до текст на лиценз, наличен на
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://
suche.transparenz.hamburg.de/dataset/
parkraumgis-hamburg

Има съдържание на Geoportal Berlin
/Radverkehrsanlagen, лицензирано в
съответствие с http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Включва съдържание от „Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/
MDM 2015 (променени данни), http://
www.mdm-portal.de/

Съдържа данни от © GeoBasis-DE/
LVermGeoRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://
www.lvermgeo.rlp.de, модифицирани данни.
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Включва материали за съдържание,
адаптирани от Mobility Logistics Network
(http://data.deutschebahn.com/datasets/)
налични според Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4,0) лиценз на https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Вкюлчва модифициран материал, адаптиран
от © 2015 Deutsche Bahn AG (http://
data.deutschebahn.com/datasets/ available
under Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) лиценз на https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Има съдържание на Koordinierungsstelle
GDI-FHB “http://metaver.de/trefferanzeige?
cmd=doShowDocument&do-cuuid=83FBD9A4-
032A-469F-A3D8-4955DAD9CEE5&plugid=/
ingrid-group:dsc-adr-HB”, лицензирано в
съответствие с Creative Commons Attribution
3.0 Германия, “https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/de/legalcode”

Срокове и условия:

Само за персонална употреба. Вие се
съгласявате да използвате тези Данни, заедно
с автомобилни продукти Nissan единствено за
лични, некомерсиални цели, за които сте
лицензирани и не за сервизно бюро,
разпределение на време или други подобни
процеси. Следователно, но предвид
ограниченията, посочени в следващите
параграфи, Вие се съгласявате да не
репродуцирате по друг начин, копирате,

модифицирате, декомпилирате,
разглобявате или преконструирате каквато и
да е част от тези Данни и не можете да ги
прехвърляте или дистрибутирате под каквато
и да е форма, за каквато и да е цел, освен
целите, изрично посочени в императивните
закони. Комплекти, съдържащи повече от
един диск, могат да бъдат прeхвърляни или
продавани само като пакет, както го
предоставя CLARION, а не като отделни
компоненти.

Ограничения. Освен ако не сте специално
лицензирани от CLARION, и без
ограниченията на предходния параграф, Вие
не можете (a) да използвате тези Данни с
каквито и да е продукти, системи или
приложения, инсталирани или по друг начин
свързани към или в комуникация с
автомобили, поддържащи навигационна
система за автомобили позициониране
съобщаване, маршрутно насочване в реално
време, управление на автопаркове или
подобни приложения; или (b) с или в
комуникация с каквито и да е позициониращи
устройства или мобилни или свързани с
електронни или компютърни устройства,
включително без ограничение мобилни
телефони, платформи и ръчни компютри,
пейджъри и персонални дигитални асистенти
PDA.

Предупреждение. Базата данни може да
съдържа неточна или непълна информация,
което се дължи на изминаването на
определен период от време, на промени в
обстоятелствата или в източниците, които са
били използвани, както и в промяна в
методите за събиране на географски данни.

Без гаранция. Тези Данни се предоставят
“каквито са”, а Вие се съгласявате да ги
използвате на ваша отговорност. CLARION и
нейните лицензианти (и техните лицензианти
и доставчици) не гарантират, не представят
или гарантират по никакъв начин, изрично
или по подразбиране, произтичащо от закона
или по друг начин, включително, но не само,
съдържанието, качеството, точността,
пълнотата, ефективността, годността за
определени цели, пригодността, употребата
или резултатите, които трябва да бъдат
получени от тези Данни или че Данните, или
сървъра няма да съдържат грешки и няма да
бъдат работата им няма да бъде прекъсната.

Отказ от гаранция: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОТАВЧИЦИ) ОТКАЗВАТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА КАЧЕСТВОТО,
РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЪРГОВСКИТЕ
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ. Някои щати, територии
и държави не допускат определени
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изключения от гаранции, така че до тази
степен, горните изключения може да не са
приложими за Вас.

Отказ от отговорност: CLARION И НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ
ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЕСТЕСТВОТО
И ПРИЧИНАТА НА ИСКА, ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕТО ВОДЯТ ДО ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ
ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, КОИТО
ОПРОИЗТИЧАТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА; ИЛИ ЗА
ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ГОДИШНИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАНЕ,
ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ВИ ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ
ИНФОРМАЦИЯ, КАКЪВТО И ДА Е ДЕФЕКТ В
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ РАЗМИНАВАНЕТО НА
ТЕЗИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО В
ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР ИЛИ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ НА БАЗА ГАРАНЦИЯ,
ДОРИ АКО CLARION ИЛИ НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗИАНТИ СА БИЛИ ПОСЪВЕТВАНИ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Някои
щати, територии и държави не допускат
определен отказ на отговорност, така че до
тази степен, горното може да не е приложимо
за Вас.

Експортен контрол. CLARION няма да
експортира от никъде каквато и да е част от
Данните или каквито преки продукти, за това,
освен в съответствие с, и с всички
необходими лицензи и одобрения,
приложими експортни закони, правила и
регулации, включително, но не само
законите, правилата и регулациите наложени
от Управлението за контрол на международни
активи на САЩ. Департамент за Търговия и
Бюрото за промишленост и безопасност на
САЩ. Министерство на търговията. В случай,
че експортни закони, правила или регулации
не позволяват на HERE да спази каквито и да е
нейни задължения, описани тук за
предоставяне или разпространение на
Данни, такова нарушение трябва да бъде
оправдано и не представлява нарушение на
това Споразумение.

Пълно Споразумение. Тези срокове и условия
представляват пълното споразумение между
CLARION (и нейните лицензианти,
включително техните лицензианти и
доставчици) и Вас относно предметът,
посочен тук, и заменя в цялост каквито и да е
и всички писмени или устни споразумения,
налични преди това между нас по отношение
на предмета.

Приложимо право: Горните срокове и
условия следва да се регламентират от
законите на Холандия, без въвеждане в
действие при (i) конфликти със законови

изисквания, или (ii) Конвенцията на ООН за
Договори за Международни продажби на
стоки, което е изрично изключено. Вие се
съгласявате да представите на юрисдикцията
на Холандия каквито и да е и всички спорове,
искове и действия, произтичащи от или във
връзка с предоставените Ви Данни по силата
на настоящето.

Правна форма Крайни потребители. Данните
са придобити от или от името на
правителството на САЩ или на която и да е
правова единица, търсеща или прилагаща
права, подобни на тези традиционно
претендирани от правителството на САЩ,
данните са “търговски продукт”, както е
дефинирано от 48 C.F.R. (“FAR”) 2,101, е
лицензиран в съответствие с Условия за краен
потребител, съгласно които тези Данни са
предоставени, а всяко копие от Данните,
доставено или придобито по друг начин
трябва да бъде маркирано и снабдено, както
е подходящо със следната “Съобщение за
ползване” и трябва да бъде третирано в
съответствие с това съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): HERE

АДРЕС НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК): c/o Nokia 425 West Randolph
Street, Чикаго, Илинойс 60606
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Тези Данни са търговски продукт, както е
дефинирано във FAR 2,101 и са обект на
Условия за краен потребител, съгласно които
тези Данни са предоставени.

© 2016 HERE – Всички права запазени.

Ако договарящ служител, федерална
правителствена агенция или каквито и да е
федерални чиновници откажат използването
на маркировката, предоставена тук,
договарящият служител, федералната
правителствена агенция или всеки
федерален служител трябва да уведоми HERE
преди да търси допълнителни или
алтернативни права в Данните.

КАК ДА СЕ БОРАВИ С SD КАРТАТА
При работа с SD карта, моля, бъдете
внимателни и спазвайте следните
инструкции:

• Винаги следвайте инструкциите, посочени в
този наръчник и в наръчника, прикрепен към
SD картата, когато използвате SD в това
устройство.

• Не работете с SD карта с мокри ръце. Ако
направите това, може да причините
електрически удар или неизправност.

• Не допускайте контакт на ръцете или метални
предмети с клемите на SD карти.

• Не поставяйте SD карти на приборното табло,
на каквото и да е място, където има директна

слънчева светлина или във влажна среда. Ако
направите това може да повредите или
деформирате SD картата.

• Не използвайте конвенционални почистващи
препарати, бензин, разтворител или
антистатична течност.

• Не използвайте SD карти на каквото и да е
място, където има статично електричество или
електрическият шум ще им повлияе негативно.
Това може да причини повреда или загуба на
данните.

• Не трябва да се извършва оптимизация на SD
картата.

• Винаги поставяйте SD картата в нейната кутия
за съхранение, когато не я използвате.

• Ако SD карта бъде изхвърлена, когато не се
използва е препоръчително не само да изтриете
съхранените данни, но и физически да я
счупите.

9-82 Навигация (където е поставена)
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ

Инициализация
Системата за гласово разпознаване ще се
активира няколко секунди след включване на
превключвателя за запалване. След като
активирането приключи, можете да
започнете да използвате системата като
натиснете <m > на волана и като произнесете
гласови команди.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ
За да постигнете най-добрите
характеристики на системата за гласово
разпознаване спазвайте следното.

• В автомобила трябва да е по възможност по-
тихо. Затворете прозорците, за да се елиминира
външния шум (шума от пътния трафик и
звуковите вибрации, и т.н.), което може да
попречи на системата да разпознае правилно
гласовите команди.

• Преди да кажете команда изчакайте звуковия
сигнал да свърши.

• Говорете с естествения си глас, без паузи между
думите.

• Системата за гласово разпознаване може да
работи само на езиците, които тя поддържа.

• Наличните гласови команди може да се
различават в зависимост от настройката за
език.

• Модели с навигационна система:

– Командите, свързани с
навигационната система могат да се
използват само в участък, където
картните данни са включени в
навигационната система.

– За да използвате команди, свързани с
навигационната система, езикът, на
койот се говори официално в
държавата на дестинацията трябва да
бъде избран в настройките за език.
Командите за дестинация са налични
само на езика, който се говори
основно в държавата.

“Настройки за език и мерни
единици” (страница 2-20)

“Списък команди” (страница 10-
7)

– Настройката за дестинация от адрес не
може да бъде извършена, когато
езиковите настройки са на Руски.

ДАВАНЕ НА ГЛАСОВИ КОМАНДИ
1. Натиснете <m > на волана.

2. На екрана се появява списък с команди, а
системата предоставя покана за гласово
меню.

Когато бъде показан този екран, почти
всички команди могат да бъдат
разпознати. Наличните команди за всяка
категория могат да бъдат показани от
дясната страна на екрана. Маркирайте
категорията, посочена от лявата страна на
екрана с INFINITI контролера или
превключвателя на волана, за да
превключите към предпочитаната от Вас
команда.

5GE0017XZ

СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ
INFINITI
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ИНФОРМАЦИЯ:

Изборът на категория с докосване на
екрана или натискане на <m /OK> ще
изпълни командата. След изпълнение на
команда за категория, само команди,
свързани с избраната категория ще бъдат
разпознати.

“Списък команди” (страница 10-7)

3. След като сигналът свърши и иконата на
екрана се промени от m на m , кажете
командата. Можете да изберете и директно
с докосване на екрана или с накланяне
нагоре или надолу, или натискане на
<m /OK> на волана.

ИНФОРМАЦИЯ:

Системата за гласово разпознаване ще
прекрати временно работа, когато
<m /OK> на волана бъде наклонен нагоре
или надолу или бъде преместен INFINITI
контролера. За да продължите работата,
натиснете <m > на волана.

4. Продължете да следвате гласовите
напътствия и говорете след прозвучаване
на сигналите, докато не приключите с
предпочитаната операция.

ИНФОРМАЦИЯ:

За да отмените гласова команда, натиснете и
задръжте <m >. Гласовите команди могат да
бъдат отменени и с натискане на долния
сензорен екран (долен дисплей).

Можете да прекъснете гласова покана по
всяко време с натискане на <m >.

Съвети за работа

• Кажете команда след сигнала.

• Ако командата не е приета, системата подканя
за произнасяне на командата отново. Повторете
командата с ясен глас.

• Натиснете <m > на волана веднъж, за да се
върнете към предишния екран.

• За да отмените команда, натиснете и задръжте
<m > или <m > на волана.

• С натискане на <m > на волана, гласовата
покана може да бъде прекъсната и гласовата
команда може да бъде произнесена без
изчакване до края на поканата. Запомнете да
изчакате звуковия сигнал преди да говорите.

• За да регулирате силата на звука на
съобщенията от системата, натиснете <m >
на волана или използвайте бутона за
регулиране силата на звука на аудио системата
<VOL/m >, докато системата прави
съобщение.

Прекъсване гласова покана:

С натискане на <m > на волана, гласовата
покана може да бъде прекъсната и гласовата
команда може да бъде произнесена без
изчакване до края на поканата. Запомнете да
изчакате звуковия сигнал преди да говорите.

Как да се използва екранът за
гласови команди
1. Натиснете <m > за показване на първия

екран от списъка с гласови команди.

2. Кажете команда или изберете елемент от
списъка с команди. Показва се втория
екран.

3. Кажете команда. Визуализира се списък
със списък.

4. Кажете искания номер от списъка, за да се
изпълни операцията.

ИНФОРМАЦИЯ:

Гласовите команди могат да бъдат
произнесени само по единично след
поканата, стъпка по стъпка или командата да
бъде казана успешно наведнъж.

Гласово разпознаване 10-3



j1 Лява страна на екрана:
Елементите от списъка могат да бъдат
произнесени или да бъдат избрани чрез
превключвателите на волана или INFINITI
контролера.

j2 Дясна страна на екрана:
Елементите от списъка могат да бъдат
произнесени. Можете да кажете команда
от лявата страна на екрана, а след това
от дясната страна една след друга.

j3 Предишна команда:
Показва се преди това произнесена или
избрана команда.

j4 Списък с команди:
Елементите от списъка могат да бъдат
произнесени или да бъдат избрани чрез
превключвателите на волана или INFINITI
контролера. Исканите номера или думи
могат да бъдат произнесени в рамките на
< > в показаната команда.

j5 [Previous]/[Next] (Предишен/Следващ):
Кажете като команда или докоснете, за
да преминете към предишния/следващ
екран. Това не може да бъде избрано с
помощта на превключвателя на волана
или INFINITI контролера.

j6 Номера на команди:
За да изберете команда, кажете номер
(1 до 6) от списъка. Командата може да
бъде докосната или избрана с
превключвателите на волана или INFINITI
контролера.

Как да казваме числата.
Гласовото разпознаване изисква
потребителя да произнесе номера в
определен ред, когато дава гласови команди.

Общо правило:

Може да се използват само единични числа от
0 (нула) до 9. (Например, ако кажете 500, “five
zero zero” (пет нула нула), това може да се
използва, но “five hundred” (петстотин) не
може.)

5GE0018XZ

Първи екран
5GE0019XZ

Втори екран
5GE0020XZ

Екран със списък
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Примери:

1-800-662-6200

“One eight zero zero six six two six two zero
zero” (Едно осем нула нула шест шест две шест
две нула нула)

ИНФОРМАЦИЯ:

“1-800” като първи цифри от телефонен
номер могат да бъдат произнесени “One eight
hundred” (Едно осемстотин).

Примери за гласови команди
Тук са описани, например, някои
допълнителни основни операции, които
могат да бъдат извършени с гласови команди.

Пример 1- Започване на разговор от
телефонна книга свободни ръце:

1. Натиснете <m > на волана.

2. Изчакайте индикаторът да се смени на m
и кажете “Phone” (Телефон).

ИНФОРМАЦИЯ:

Можете да кажете и “Phone” (Телефон), а
след това “Call <Name>” (Обаждане <Име>).

3. Кажете “Call <Name>” (Обаждане <Име>).

Когато опциите (Дом, Работа и пр.) са
регистрирани към име в списъка с
контакти на мобилен телефон, опцията
може да бъде използвана директно.

Например, “Call Steve Brown Work”
(Обаждане Стив Браун Дом) или “Call Steve
Brown Other” (Обаждане Стив Браун Друг)

4. Системата подканва да произнесете номер
на елемент от показания списък. За да
изберете показаният елемент, кажете
номер от 1 до 6.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако избраният номер има повече от един
регистриран телефон, се показва екран
със списък телефонни номера.

Пример 2 - Пускане на радио:

1. Натиснете <m > на волана.

2. Изчакайте индикаторът да се смени на m
и кажете “Audio” (Аудио).

3. За да се включи FM радио, кажете “Play FM”
(Пусни FM).

Пример 3 - Настройка на дестинация чрез
казване на адрес (модели с навигационна
система за Европа):

1. Натиснете <m > на волана.

2. Изчакайте индикаторът да се смени на m
и кажете “Navigation” (Навигация).

3. Кажете “Address” (Адрес).

4. Кажете адреса след поканите.

5. Кажете номер на елемент (между 1 и 6) от
показаните възможности.

6. Кажете “Calculate Route” (Изчисли
маршрут), за да започне изчисление на
маршрут към дестинацията.5GE0022XZ

5GH0127XZ
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ИНФОРМАЦИЯ:

• Тази операция не е налична, когато езиковите
настройки са на руски.

• Само езиците, официално говорени в
държавата на дестинацията могат да бъдат
използвани за навигационни команди.
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Списък команди

За да използвате функцията Гласово разпознаване, можете да кажете команди в реда 1ва команда, 2ра команда и 3та команда. Освен това,
можете да работите със системата директно казвайки 2ра или 3та команда.

Различни номера или думи като имена могат да са приложими в < >, когато казвате команда.

Обща команда

Команда Действие
Покажи повече команди Показва други команди от същата категория.
Връщане назад Коригира последния резултат от разпознаване за връщане към предходния екран.
Изход Отмяна на Гласово разпознаване.
Следващ Преминаване към следваща страница.
Предишен Преминаване към предишна страница.

Обща телефонна команда

Следните команди могат да бъдат използвани по време на телефонна сесия за Гласово разпознаване.

Команда Действие
Dial Системата извършва към обаждане на казания телефонен номер.
Смяна на номер Корекция на телефонен номер, когато той е разпознат (налична по време на въвеждане на телефонен номер).
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Телефонна команда

1ва команда 2ра команда 3та команда 4та команда Действие
Избор Обаждане

<name> (име)
<1 - 6> Обаждане на контакт, който е съхранен в мобилен телефон.

Изберете от списъка, показан в дяната страна на екрана.
Обаждане <phonebook name> (телефонна книга

име)
Обаждане на контакт, който е съхранен в мобилен телефон.

<phonebook name> <type> (телефонна
книга тип)

Обаждане на контакт, който е съхранен в мобилен телефон. Можете да
изберете от <Work> (Работа), <Mobile> (Мобилен), <Home> (Дом) или
<Other> (Друг).

Набери <#> Dial Обаждане на произнесеният телефонен номер.
Смяна на номер Смяна на номер за обаждане.

Последни
обаждания

<1 - 6> Обаждане на последния входящ, изходящ или пропуснат телефонен
номер.

Прочети текст <1 - 6> Възпроизвеждане Чуйте последно получените текстови съобщения.
Отговори Отговор на получено съобщение.
Обаждане Обади се на изпращача на съобщението.

Изпрати текст <phonebook name> (телефонна книга
име)

Избор на текстово съобщение от списъка и изпращането му на името на
контакта. Можете да изберете от <Work> (Работа), <Mobile> (Мобилен),
<Home> (Дом) или <Other> (Друг).<phonebook name> <type> (телефонна

книга тип)
Телефонна
книга

<phonebook name> (телефонна книга
име)

Обаждане на контакт, който е съхранен в мобилен телефон. Можете да
изберете от “Work” (Работа), “Mobile” (Мобилен), “Home” (Дом) или
“Other” (Друг).
Изберете “Reply”, за да отговорите със съобщение. Изберете “Call”, за
да се обадите на изпращача.

<phonebook name> <type> (телефонна
книга тип)
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Телефонна команда

1ва команда 2ра команда 3та команда 4та команда Действие
Избор Любими <favourite name> (любимо име)

<1 - 6>
Достъпва често използваните контакти като ги съхранява в списък
любими.

<favourite name> (любимо име)
<Type> (Тип)

Повторно набиране Провежда обаждане до последния изходящ телефонен номер.

Добавяне на телефон
Използвайте тази команда за свързване на съвместимо Bluetooth®
устройство към системата. Следвайте екранните инструкции за
извършване на свързването от вашата слушалка.

Обаждане
<Name> (Име)
Работа

<1 - 6> За да се обадите на работния телефон на някого, кажете името на
лицето, съхранено в телефонната книга на вашия мобилен телефон
между “Call” (Обаждане) и “Work” (Работа).

Обаждане
<Name> (Име)
Мобилен

<1 - 6> За да се обадите на мобилния телефон на някого, кажете името на
лицето, съхранено в телефонната книга на вашия мобилен телефон
между “Call” (Обаждане) и “Mobile” (Мобилен).

Обаждане
<Name> (Име)
Дом

<1 - 6> За да се обадите на домашния телефон на някого, кажете името на
лицето, съхранено в телефонната книга на вашия мобилен телефон
между “Call” (Обаждане) и Home” (Дом).

Обаждане
<Name> (Име)
Друг

<1 - 6> За да се обадите на някого на място, категоризирано като “Other”
(Друго), кажете името на лицето, съхранено в телефонната книга на
вашия мобилен телефон между “Call” (Обаждане) и “Other” (Друго).
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Обща навигационна команда (където е поставено)

Следните команди могат да бъдат използвани по време на навигационната сесия за Гласово разпознаване.

Команда Действие
Calculate Route (Изчисли маршрут) Изчисли маршрут.
Adjust Location (Настрой
местоположение)

Фина настройка на дестинация.
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Навигационна команда (където е поставено)

1ва команда 2ра команда 3та команда Действие
Навигация Адрес

(за Европа)
За да търсите адрес на улица, следвайте поканите за въвеждане на адрес на
улица.

В близост <POI
Category> (РО
Категория)

<1 - 6>

Кажете “Nearby” (В близост) след това категорията POI като бензиностанция,
Ресторант или паркинг. Можете да кажете всякаква категория, която се появява,
когато използвате ръчните контроли. Системата винаги ще търси за съвпадения
на близо, независимо от текущото местоположение.

В близост
(когато е зададена
дестинация)

Близо до текущо
местоположение

Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near Current
Location” (Близо до текущото местоположение).

По маршрута Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Along Route”
(по маршрута).

Near Destination
(близка дестинация)

Ако вече е зададен маршрут, можете да търсите за дестинация от “Near
Destination” (Близо до дестинацията).

В близост
(когато не е зададена
дестинация)

<1 - 6> За да изберете категория POI, кажете номер на команда.

Към вкъщи Задава маршрут към местонахождението на домът ви.
Предишни дестинации <1 - 6> Задава маршрут към вече въведена дестинация.

Адресна книга
<Address Book name>
(Адресна книга име)
<1 - 6>

Задава маршрут до местоположение, съхранено в адресната книга.
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1ва команда 2ра команда 3та команда Действие
Навигация Отмяна на маршрут Изтриване на дестинация и маршрутни точки.

Преизчисляване на
маршрут

FAST (БЪРЗО) Задаване на търсене на маршрут, така че да се стигне до дестинацията най-
бързо.

ECO (ЕКО)
(за Европа) Задава търсене на маршрут, така че да е най-икономично.

SHORT (КРАТКО) Задава търсене на маршрут, така че да е разстоянието да е най-кратко.
Минимизиране на
магистрали
(за Русия)

Задава търсене на маршрут, така че да се използват минимум магистрали.

Заобикаляне на трафик Задава търсене на маршрут, така че да се заобиколи задръстване или инцидент.
Увеличение Увеличава мащаба на картата.
Намаление Намалява мащаба на картата.
Увеличение на улици Смяна на уличната карта.
Север горе Блокира картата, така че север винаги да е горе.
Посоката горе Блокира индикатора за автомобила, така че винаги да сочи нагоре.
2D Карта Сменя текущата карта са 2D карта.
3D Карта Сменя текущата карта са 3D карта.
Покажи икони <POI Category > (POI категория) Показва POI икони на картата.
Отстрани икони <POI Category> (POI категория) Отстрани POI икони от картата.
Повтори инструкции Повтори текущите навигационни напътствия.
Гласови напътствия OFF (ИЗКЛ)/Гласови
напътствия ON (ВКЛ) Включване/изключване на навигационни напътствия.
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ИНФОРМАЦИЯ:

• Някои от навигационните команди не са налични в зависимост от езиковите настройки.

• Командата “Address” (Адрес) може да бъде използвана само на следните езици:

Дестинация Езикови настройки
Великобритания Британски английски
Франция Френски
Германия Немски
Италия Италиански
Испания Испански
Португалия Португалски
Холандия Нидерландски
Швейцария Френски, Италиански,

Немски
Белгия Немски, Холандски,

Френски
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Аудио команда

1ва
команда

2ра команда 3та команда Действие

Лента AM Превключва на AM честотата, избирайки станцията, която последно е възпроизвеждана.
FM Превключва на FM честотата, избирайки станцията, която последно е възпроизвеждана.
DAB (за Европа) Сменя аудио източника на DAB радио, избирайки последната станция, която е

възпроизвеждана.
USB Включва USB режим, избирайки последния възпроизвеждан режим.
iPod Включва iPod режим, избирайки последния възпроизвеждан режим.
Възпроизвеждане AM Превключва на AM честотата, избирайки станцията, която последно е възпроизвеждана.

FM Превключва на FM честотата, избирайки станцията, която последно е възпроизвеждана.
USB Включва USB режим, избирайки последния възпроизвеждан режим.
iPod Включва iPod режим, избирайки последния възпроизвеждан режим.
CD Включва CD режим, избирайки последния възпроизвеждан режим.
Bluetooth®
възпроизвеждане
на аудио

Включва Bluetooth® възпроизвеждане на аудио, избирайки последния, възпроизвеждан
режим.

AUX Включва AUX аудио, избирайки последния възпроизвеждан режим.
Възпроизвеждане <Source Name> (Име
на източник)

Пуска избраният аудио източник.

USB Пусни Артист
<Name> (Име)

<1 - 6> Включва USB режим, избирайки артиста.

iPod Пусни Артист
<Name> (Име)

<1 - 6> Включва iPod режим, избирайки артиста.

USB Пусни Артист <artist> (артист) Включва USB режим, избирайки артиста.
iPod Пусни Артист <artist> (артист) Включва iPod режим, избирайки артиста.
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1ва
команда

2ра команда 3та команда Действие

Лента USB Пусни
Албум <Name>
(Име)

<1 - 6> Включва USB режим, избирайки албума.

iPod Пусни
Албум <Name>
(Име)

<1 - 6> Включва iPod режим, избирайки албума.

USB Пусни
Албум

<album name>
(Име на албум)

Включва USB режим, избирайки албума.

iPod Пусни
Албум

<album name>
(Име на албум)

Включва iPod режим, избирайки албума.

USB Пусни Песен
<Name> (Име)

<1 - 6> Включва USB режим, избирайки парче.

iPod Пусни Песен
<Name> (Име)

<1 - 6> Включва iPod режим, избирайки парче.

USB Пусни Песен <song> (песен) Включва USB режим, избирайки парче.
iPod Пусни Песен <song> (песен) Включва iPod режим, избирайки парче.
iPod Плейлиста
<Name> (Име)

<1 - 6> Включва iPod, пускайки плейлистата, която сте казали.

iPod Пусни
Плейлиста

<playlist>
Плейлиста

Включва iPod, пускайки плейлистата, която сте казали.

USB Всички артисти Показва списък с всички артисти на USB.
iPod Всички артисти Показва списък с всички артисти на iPod.
USB Всички албуми Показва списък с всички албуми на USB.
iPod Всички албуми Показва списък с всички албуми на iPod.
USB Всички папки Показва списък с всички папки на USB.
iPod Всички песни Показва списък с всички песни на iPod.
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Забележки за работа с аудио чрез гласово
разпознаване:

• Аудио устройство, свързано чрез Bluetooth® не
може да бъде използвано със системата за
гласово разпознаване. Смяната на източник е
възможна само за Bluetooth® Аудио.

• Заглавие на песен и име на артист ще бъдат
презаписани, когато бъде свързан друг iPod/
iPhone, след като са инсталирани имената на
песни и артист в преди това свързаните iPod/
iPhone.

• Ако две USB устройства бъдат свързани
едновременно, гласовата работа ще бъде
възможна само за едното регистрирано и
избрано устройство. Когато изберете [YES] (ДА)
в изскачащия екран, който се показва след като
бъде свързано ново USB аудио устройство, USB
устройството е регистрирано в системата за
гласово разпознаване и е избрано автоматично.
В системата могат да бъдат регистрирани iPod и
едно USB устройство. Ако USB аудио устройство
е ново регистрирано, старите данни се
презаписват. Може да отнеме няколко минути
за регистриране на аудио устройство. Ако
искате да активирате гласови операции за
музиката, съхранена на преди това
регистрираното аудио устройство, изберете
устройството, което искате да използвате
предварително.

“Настройки за гласово разпознаване”
(страница 10-17)

Дори, когато устройството е
предварително регистрирано, просто
чрез свързване на устройството то няма
да бъде избрано автоматично.

• Системата за гласово разпознаване може да не
функционира, когато информация за песен е
прекалено дълга (име на артист, заглавие на
албум, имена на песни и плейлисти, и пр.).
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Информационна команда

Команда за автомобилна информация

НАСТРОЙКИ ЗА ГЛАСОВО
РАЗПОЗНАВАНЕ
Може да бъде зададена функцията за гласово
разпознаване.

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

2. Докоснете [Voice Recognition Settings]
(Настройки Гласово разпознаване).

3. Докоснете елемента, който искате да
зададете.

Налични настройки

• [Minimise Voice Feedback] (Минимизиране на
гласов отговор):

Задава включване на функцията за
Минимизиране на гласов отговор (кратък
отговор) или изключване (дълъг отговор).

• [Audio Device Setting] (Настройка на аудио
устройство):

Изберете аудио устройство, което да
работи чрез системата за гласово
разпознаване от списъка с устройства,
регистрирани в автомобилната аудио
система. С устройството, чиято
индикаторна лампа е включена може да
се работи със системата за гласово
разпознаване.

1ва команда 2ра команда Действие
Информация Къде съм? Показва информация, относно текущото

местоположение.
Информация за трафик Включване/изключване на системата за

трафик информация
Информация за маршрут Показва маршрутна информация.

1ва команда 2ра команда Действие
Информация за
автомобил.

Икономия на
гориво

Показва информация за икономия на гориво на горния
дисплей.

Енергиен поток
(хибридни
модели)

Показва информация за енергийния поток на горния
дисплей.
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БЕЛЕЖКА
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Свържете се с INFINITI център или с квалифициран сервиз за помощ или поръчки, свързани с Infiniti InTouch, или за поръчка на актуализирани
картни данни за навигационната система (където е поставена).

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

11-2 Наръчник за отстраняване на неизправности



ТЕЧНО КРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Екранът е прекалено тъмен. Температурата в кабината е прекалено ниска. Изчакайте докато температурата в кабината

стане умерена.
Яркостта на екрана е настроена на
максимално затъмнена.

Регулирайте настройката за яркост на екрана.
“Екранни настройки” (страница 2-17)

Екранът е прекалено ярък. Яркостта на екрана е настроена на
максимална яркост.

Регулирайте настройката за яркост на екрана.
“Екранни настройки” (страница 2-17)

На екранът се появява малка черна точка или
малка ярка точка.

Това е феномен, типичен за течно кристалните
дисплеи.

Това не е повреда.

На екранът се появяват точки или ленти. Електромагнитни вълни, генерирани от
неонови билбордове, електрически кабели под
високо напрежение, любителски или други
радио устройства, оборудвани на други
автомобили могат да повлияят негативно
екрана.

Това не е повреда.

Изображение се задържа на екрана. Това е феномен, типичен за течно кристалните
дисплеи.

Това не е повреда.

Движението на изображението на екрана е бавно. Температурата на кабината е под 0°C (32°F). Изчакайте температурата на кабината да се
повиши над 0°C (32°F).

Когато гледате в екрана под ъгъл, екранът
изсветлява или потъмнява.

Това е феномен, типичен за течно кристалните
дисплеи.

Регулирайте настройката за яркост на екрана.
“Екранни настройки” (страница 2-17)

Екранът става син или на горния дисплей се
показва съобщение за грешка.

SD картата не е вкарана правилно в слота. Ако SD картата, съдържаща картни данни бъде
отстранена внезапно, поставете
превключвателя за запалване в положение
OFF, след като вкарате отново в слота SD
картата с картни данни.

Неизправност на системата. Свържете с INFINITI център или квалифициран
сервиз за проверка.

СИСТЕМЕН МОДУЛ
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AM РАДИО

Симптоми Възможна причина Възможно решение
AM приемът е по-лош през нощта. AM станциите трябва да намаляват своята

мощност през нощта.
Това не е повреда.

АУДИО СИСТЕМА
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DAB РАДИО (където е поставено)

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Звукът прескача, насечен е или има ехо. Радио станцията не е с добре уравнено

дигитално или аналогово аудио.
Потвърдете правилната работа на друга
станция. Докладвайте станцията за лоши
характеристики.

Силата на звука е нестабилна. Изравняването на нивото не е подходящо. Потвърдете правилната работа с друга станция
и проверете наличността на станции в района.
Докладвайте станцията за лошо уравняване.

Звукът заглъхва навън/навътре. DAB-RDS връзка се намесва. Потвърдете преходните характеристики на
няколко станции в района. Докладвайте
станцията за лошо изравняване.

Допълнителна DAB-RDS връзка се намесва. Приемникът се намира на границата на
покритието на DAB.

Потвърдете покритието на радио станцията във
вашата област.

Качеството на звука от DAB не е по-добро от на
FM/AM.

Аудио обработката на дигиталното аудио от
станцията може да е с потенциално намалено
качество на звука.

Потвърдете правилната работа на друга
станция. Докладвайте станцията за лоши
характеристики.

Локалните станции продължават да се губят. Дигиталното покритие е леко по-малко от
покритието на аналогов сигнал.

Потвърдете правилната работа на друга
станция.

Екраниране (Град/Терен) може да причини
намаляване на дигиталното покритие.

Потвърдете правилната работа на друга
станция.

Някои полета за данни са празни. Текстова информация е изпратена на
вниманието на излъчвателя.

Потвърдете правилната работа на друга
станция. Докладвайте проблем със станцията.

Текстовата информация е прекъсната. Дисплеят е ограничен до фиксиран брой
символи, а са изпратени повече данни
отколкото могат да бъдат показани.

Това не е повреда.

Настройката на DAB-RDS връзката е включена,
но алтернативна станция не възпроизвежда, а
сигналът не се появява на дисплея.

Тунерът изчаква за възстановяването на
оригиналния сигнал и търси наличен
алтернативен сигнал.

Изчакайте връщането на сигнала или
получаването на алтернативен такъв.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
На екрана е показано [NO SIGNAL] (НЯМА
СИГНАЛ).

Системата не получава сигнали. Преместете се на място, където може да бъде
получен сигнал.

На екрана е показано [SERVICE UNAVAILABLE] (НЕ
Е НАЛИЧНА УСЛУГА).

Избраната услуга или група не работят. Изберете различна услуга или група.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Когато се извършва представяне на станцията, докато се възпроизвежда втора услуга, първата услуга ще бъде регистрирана.

• Функциите DAB-RDS връзка и DAB-DAB проследяване не се активират за втора услуга.

• Втората услуга не се появява в списъка със станции.
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КОМПАКТ ДИСК (CD) ПЛЕЙЪР

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Не може да се възпроизвежда музика. Дискът е вкаран на обратно. Вкарайте CD с етикета нагоре.

В модула има акумулирана влага. Изчакайте до изпаряването на влагата.
(приблизително 1 час)

Температурата в кабината е прекалено висока. Изчакайте докато температурата в кабината
стане умерена.

Дискът е надраскан или мръсен. Избършете всякакви замърсявания от диска.
Надраскани дискове не могат да бъдат
записвани. Сменете диска.

В зависимост от условията, при които те са
съхранявани, дисковете може да не са четими
поради влошаване на (например,
съхраняването на дискове в пътническия отсек
и пр.).

Сменете диска с такъв без недостатъци. Не
използвайте диск с влошени качества. Етикетът
на диска може да се напука, а слоят на етикета
може да се обели.

Не могат да се възпроизвеждат компресирани
аудио файлове.

На един диск са смесени музикални CD файлове
(CD-DA data) и компресирани аудио файлове
(MP3 данни и пр.), компресираните аудио
файлове не могат да бъдат възпроизведени.

Подгответе диск, който съдържа само
компресирани аудио файлове.

Файловете не са с имена, в които са използвани
символи, съвместими със спецификациите.

Използвайте кодови таблици и брой символи,
съвместими със спецификациите за имена на
папки и имена на файлове. В допълнение,
винаги използвайте разширения на фаловете
“.MP3”, “.WMA”, “.mp3” или “.wma”.

Преди музиката за започне има пауза. Дискът съдържа голямо количество данни. В някои случаи е необходимо файловете да
бъдат проверени. Препоръчително е ненужните
папки или файлове, различни от компресирани
аудио файлове да не бъдат записвани на диск.

Качеството на звука е лошо. Дискът е замърсен. Избършете всякакви замърсявания от диска.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Няма звук, независимо че е показано времето
за възпроизвеждане на CD.

Системата възпроизвежда първото парче от
диск със смесен режим. (Смесеният режим е
формат, при който са записани данни,
разширяващи музиката на първото парче, а
музикалните данни са записани на различно от
първото парче в сесията.)

Пуснете музикалните данни на други парчета.

Музиката прекъсва или прескача. Комбинацията на записващия софтуер и
хардуер може да не съвпадат или скоростта на
запис, дълбочината и широчината на запис
може да не отговарят на спецификациите.

Създайте диск като използвате различни
настройки за скорост на запис и пр.

Системата прескача избраното парче и
преминава към следващото.

На файл, който не е MP3/WMA е поставено
разширение “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” или
“.wma”.

Подгответе MP3/WMA файлове.

Някои от файловете не могат да бъдат пуснати
поради защита на авторските права.

Подгответе файлове, които да могат да се
възпроизвеждат.

Парчетата не се възпроизвеждат в исканата
последователност.

Местоположенията на папките на диска са
сменени от записващия софтуер, докато
файловете са записвани на диска.

Проверете настройките на записващия софтуер
и създайте нов диск.
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IPOD ПЛЕЙЪР

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Системата не разпознава iPod. Свързващият кабел не е свързан правилно или

iPod не работи правилно.
Свържете отново конектора на кабела. Ако
системата не разпознава iPod след процедурата
по-горе, нулирайте iPod.

iPod, който трябва да бъде свързан не е
съвместим със системата.

Проверете версиите на модела и фърмуера на
iPod и налични за системата.

USB разширителен кабел не е правилно
свързан.

Не използвайте разширителен USB кабел.

Кабелът е свързан или откачен бързо от USB
конектора.

Свържете или откачете бавно USB кабела.

iPod не може да работи. iPod е свързан към автомобилната аудио
система, докато слушалките и пр. са свързани
към iPod.

Отстранете цялото оборудване от iPod след
откачане на iPod от системата, и след
свързването му към системата отново.

iPod не работи нормално. Разкачете и свържете отново iPod към
автомобилната аудио система.

Системата възпроизвежда албум/парче, което
включва определени снимки от албума.

Разкачете iPod от автомобилната аудио система
и го нулирайте. Деактивирайте снимките към
албум, а след това свържете отново iPod към
системата.

iPod не реагира. В категорията има прекалено много парчета. Намалете броя на парчетата в категорията (под
3 000 парчета).

Функцията за разбъркване е включена. Изключете функцията за разбъркване, ако на
iPod има много парчета.

Не може да се възпроизвежда музика. Конекторът не е свързан към iPod. Свържете плътно конектора, докато щракне.
Музиката спира. Звукът прекъсва поради вибрация и в резултат

на това, че iPod е в нестабилно положение.
Поставете iPod в стабилно положение.

Звукът е деформиран. Функцията EQ (еквалайзер) на iPod е включена. Изключете функцията EQ (еквалайзер).
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Батерията на iPod изисква повече време от
обикновено, за да се зареди.

Зареждането на батерията на iPod може да
отнема по-дълго време докато iPod
възпроизвежда.

Спрете възпроизвеждането от iPod докато го
зареждате.

iPod не може да бъде зареден, докато е свързан
със системата.

Кабелът, свързан към iPod може да е повреден
(откачане на кабел и пр.).

Проверете кабела.

Свързаният iPod не може да работи с
автомобилната система.

Разпознаването на iPod устройство от системата
не е приключено.

Работете след като устройството бъде
разпознато от системата.

Звукът прекъсва. Съпътстващи обстоятелства (шум и пр.) може да
причиняват прекъсване на звука.

Това не означава повреда.

USB разширителен кабел не е правилно
свързан.

Не използвайте разширителен USB кабел.
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USB ПАМЕТ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Системата не разпознава USB устройство. Използван е USB разширителен кабел. Не използвайте разширителен USB кабел.

Използван е USB хъб. Не използвайте USB хъб.
Свързването или разскачането на USB
устройството са били прекалено внезапни.

Свържете или разкачайте USB устройството
бавно.
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BLUETOOTH® ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Регистрацията не е извършена. Bluetooth® аудио възпроизвеждащото

устройство не е съвместимо с автомобилната
система.

Проверете в наръчника на собственика на
Bluetooth® възпроизвеждащото устройство.

PIN кодът е неправилен. Проверете PIN кодът за Bluetooth® аудио
възпроизвеждащото устройство, който трябва да
бъде регистриран.
Проверете дали PIN кодът за Bluetooth® адио
възпроизвеждащото устройство съответства на
това в автомобилната аудио система.

Друго Bluetooth® устройство е използвано в
автомобила.

Изключете Bluetooth® устройството и изчакайте
до приключване на регистрацията.

Не може да се възпроизвежда музика. Bluetooth® аудио възпроизвеждащото
устройство не е съвместимо с автомобилната
система.

Проверете в наръчника на собственика на
Bluetooth® възпроизвеждащото устройство.

Системата не е в режим за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане.

Натиснете <AUDIO> (АУДИО), за да изберете
режим Bluetooth® аудио възпроизвеждане.

Bluetooth® адаптерът е изключен. Включете Bluetooth® адаптерът, когато такъв се
използва за Bluetooth® аудио възпроизвеждащо
устройство.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Музиката спира. Bluetooth® аудио възпроизвеждащото

устройство не е съвместимо с автомобилната
система.

За Европа:
посетете www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html и търсете за препоръчвани
Bluetooth® аудио възпроизвеждащи устройства.
Освен за Европа:
Консултирайте се с INFINITI център или
квалифициран сервиз относно съвместимостта
на устройства за Bluetooth® аудио
възпроизвеждане.

Свързан е мобилен телефон. Това не е повреда.
Звукът може да бъде спрян, когато Bluetooth®
аудио възпроизвеждащо устройство работи.

Натиснете <AUDIO> (АУДИО) за да изберете
Bluetooth® аудио възпроизвеждане, а след това
работете с устройството от автомобилния
дисплей.

Аудио операцията не може да се извърши. Bluetooth® аудио възпроизвеждащото
устройство, което не поддържа аудио операции
се използва.

Това не е повреда.
Направете справка в наръчника на собственика
на Bluetooth® аудио възпроизвеждащото
устройство.

При свързване на Bluetooth® аудио
възпроизвеждащо устройство се получава
грешка.

Изключете и включете източника на захранване
на Bluetooth® аудио възпроизвеждащото
устройство, а след това продължете свързването
към системата.

Наръчник за отстраняване на неизправности 11-15



Симптоми Възможна причина Възможно решение
Мобилният телефон не може да бъде
регистриран.

Мобилният телефон не е съвместим със
системата свободни ръце в автомобила.

Използвайте съвместим мобилен телефон със
системата. Питайте INFINITI център или
квалифициран сервиз за информация относно
съвместимостта на модели.

Регистрацията на мобилен телефон е
извършена неправилно.

Проверете процедурата за регистрация, а след това
регистрирайте отново мобилния телефон.

Мобилният телефон не може да бъде
свързан или остава несвързан след
приключване на регистрацията.

Настройката на Bluetooth® на автомобилната
телефонна система свободни ръце е изключена.

Включете настройката на Bluetooth® на системата.

Настройката на Bluetooth® на мобилния
телефон е изключен.

Включете Bluetooth® на мобилния телефон.

Оставащият заряд в батерията на мобилния
телефон е нисък.

Заредете батерията на мобилния телефон.

Безжичната Bluetooth® връзка може да е
възпрепятствана в зависимост от
местоположението на мобилния телефон.

Не поставяйте мобилният телефон на места,
заобиколени от метал или далеч от автомобилната
телефонна система свободни ръце. Не поставяйте
мобилния телефон близо до седалките или тялото
Ви.

Регистрацията на мобилния телефон не е
приключена.

Извършете регистрацията на мобилния телефон.

Обаждане до определен номер е
неуспешно.

Ако система прави опити за свързване с един и
същ телефонен номер няколко пъти (например:
другата страна не отговаря на обаждането,
другата страна не е в обхват или обаждането е
прекратено преди другата страна да отговори),
системата може да отмени заявка за
изкършване на обаждане към този номер.

Рестартирайте мобилният телефон, за да
възстановите връзката.

BLUETOOTH® ТЕЛЕФОННА СИСТЕМА ЗА СВОБОДНИ РЪЦЕ
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Системата не разпознава връзката на
мобилен телефон и не може да получи или
да извърши обаждания.

Мобилният телефон не е съвместим със
системата свободни ръце в автомобила.

За Европа:
За съвместимост на модели, посетете http://
infiniti.eu/ownership/bluetooth.html или се
консултирайте с INFINITI център, или квалифициран
сервиз.
С изключение на Европа:
Използвайте съвместим мобилен телефон със
системата. Питайте INFINITI център или
квалифициран сервиз за информация относно
съвместимостта на модели.

Мобилният телефон не е свързан. Проверете процедурата за регистрация, а след това
регистрирайте отново мобилния телефон.

Работата на телефона е ограничена от
функциите (като блокиране на набиране и пр.)
на регистрирания мобилен телефон.

Отстранете всички настройки, които ограничават
употребата на мобилния телефон, а след това
извършете отново регистрацията.

Регистрираният гласов етикет е къс. Произнесеният гласов етикет не отговаря на 5
секундния период на записване след звуковия
сигнал.

Произнесете гласов етикет в рамките на 5 секунди
след звуковия сигнал.

Другата страна не може да чуе гласът ви.
Другата страна може да чуе гласа Ви, но
прекъсва или има смущения.

Мобилният телефон не е свързан. Проверете процедурата за регистрация, а след това
регистрирайте отново мобилния телефон.

Скоростта на вентилатора на климатика е
прекалена бърза.

Намалете скоростта на вентилатора на климатика.

Нивото на околния шум е прекалено високо.
(Например: силен дъжд, строителни обекти,
тунел, идващи автомобили и пр.)

Затворете прозорците, за да спрете външния шум.

Шумът, генериран от шофирането на
автомобила е прекалено силен.

Намалете скоростта на автомобила и кажете
командата.

Нивото на входният или изходния глас са
прекалено силни.

Регулирайте правилно силата на входния и изходния
глас.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Гласът прекъсва или по време на
обаждането се чува шум.

Безжичната Bluetooth® връзка може да е
възпрепятствана в зависимост от
местоположението на мобилния телефон.

Не поставяйте мобилният телефон на места,
заобиколени от метал или далеч от автомобилната
телефонна система свободни ръце. Не поставяйте
мобилния телефон близо до седалките или тялото
Ви.

Когато за обаждането се използва
телефона, функцията свободни ръце вече
не е налична.

Същите модели мобилни телефони не се
включват в режим свободни ръце, когато се
използват за извършване на обаждане.

Това не е повреда. Направете обаждането отново
като използвате функцията свободни ръце.

Гласът от другата страна не може да бъде
чут. Няма звънене.

Силата на звука е поставена на минимум. Регулирайте силата на звука.
Мобилният телефон не е свързан. Проверете процедурата за регистрация, а след това

регистрирайте отново мобилния телефон.
Всяко ниво на сила на звука (звънене,
входящо обаждане или изходящо
обаждане) е различно.

Нивата на сила на звука не са регулирани
правилно.

Регулирайте всяко ниво правилно.

Дисплеят на антената е различен между
навигационния екран (където е поставен) и
този на мобилния телефон. Получаването и
извършването на обаждания не са налични
дори дисплея на антената да показва, че
това е възможно.

Дисплеят на антената се различава в
зависимост от модела на мобилния телефон.

Това не означава повреда. Дисплеят на антената и
оставащия заряд в батерията показани на
навигационния екран може да се различават от тези,
показани на екрана на мобилния телефон.
Използвайте ги като справка.

Гласът не може да бъде чут ясно, когато
мобилен телефон се използва между
високи сгради.

Някои структури като високи сгради и пр. може
да причинят отразяване на радио вълните или
напълно да прекъснат такива, използвани за
мобилни телефони.

Това не е повреда.

При използване на мобилен телефон под/
близо до участъци като издигнати ЖП
линии, високоволтови електрически
кабели, трафик сигнализация или неонови
реклами и пр.

Електромагнитните вълни, генерирани от радио
устройствата влияят негативно на мобилните
телефони.

Това не е повреда.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
В звука от аудио системата се чува шум,
докато се използва мобилен телефон.

Радио вълните, генерирани от мобилния
телефон може да влияят негативно на звука от
аудио системата.

Това не е повреда.

Звукът прекъсва. Мобилният телефон може да е включил
безжичната мрежа (Wi-Fi).

Изключете безжичната мрежа (Wi-Fi).

Телефонната книга не може да бъде
изтеглена.

Грешка по време на процеса на свързване на
телефона.

Регистрирайте отново Bluetooth® информацията за
свързване, след като изтриете тази и от мобилния
телефон и от автомобилната система.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Изображението на дисплея не е ясно. Лещите на камерата са замърсени. Леко избършете лещите с мека влажна кърпа.

Върху камерата има дъждовна вода, сняг или
мъгла и пр.

Леко избършете капките с мека кърпа.

Светлини като слънчева светлина или фарове на
друг автомобил светят директно в камерата.

Това не е повреда. Изображението ще се
възстанови, когато светлината изчезне.

В лещите на камерата има влага поради бързата
смяна на температурата.

Това не е повреда. Тя ще се върне към нормална
работа след шофиране известно време.

Обектите върху дисплея може да не са ясни на
тъмно или през нощта.

Регулирайте настройките на яркостта или
контраста на екрана.

Изображението на дисплея трепти. Автомобилът се намира при флуоресцентна
светлина.

Това не е повреда.

Цветовете на обектите на дисплея изглеждат
различно от тези на реалните обекти.

Това е типично за камерите. Това не е повреда.

Изображенията не се появяват на дисплея. Скоростният лост не е в положение R. Преместете скоростния лост в положение R
(Заден ход).

Настройката [Automatic display] (Автоматичен
дисплей) е изключена.

Включете настройката [Automatic display]
(Автоматичен дисплей).

Изображението се появява на дисплея под
грешен ъгъл.

Задният капак е отворен. Затворете задния капак.

Изображението на дисплея не е ясно видимо. Силна светлина или отразена светлина са
насочени към камерата.

Това не е повреда.

Сензорът не регистрира обекти. Върху сензора има лед или сняг. Отстранете леда и снега с топла вода.
Върху сензора има замърсяване, кал или вакса. Леко избършете лещите с мека влажна кърпа.

Върху изображението има вертикални линии. Силна рефлексна светлина от броня навлиза в
камерата.

Това не е повреда.

МОНИТОРНА СИСТЕМА (където е поставена)
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ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Няма изображение Яркостта е намалена докрай. Регулирайте яркостта на дисплея.

“Екранни настройки” (страница 2-17)

Дисплеят е изключен. Натиснете и задръжте <MENU> (МЕНЮ) за да
включите дисплея.

Не са налични гласови напътствия.
или
Силата на звука е прекалено голяма или малка.

Силата на звука не е коректно настроена или
звуците са изключени.

Регулирайте силата на гласовото насочване.

Гласовите напътствия не се предлагат за
определени улици (пътища, показвани в сиво).

Това не е повреда.

Картата не се появява на екрана. Излиза друг екран, а не екран с карта. Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС).
Екранът е затъмнен. Движението е бавно. Температурата в автомобила е ниска. Изчакайте, докато интериорът на в автомобила

се затопли.
Някои пиксели на дисплея са по-тъмни или
по-ярки от останалите.

Това състояние е присъщо свойство на
дисплеите на течни кристали.

Това не е повреда.

Някои елементи от менюто не могат да се
изберат.

Някои елементи не са налични по време на
шофиране.

Паркирайте автомобила на безопасно място и
после задействайте навигационната система.

НАВИГАЦИЯ (където е поставена)
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НАВИГАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Имена на пътища и местоположения в
2D карта и Birdview™ не съвпадат.

Това е така, защото количеството изведена на дисплея
информация е намалена, така че екрана да може да се
разчита. Възможно е имената на улиците или
местоположенията да са изведени няколко пъти, а
имената върху екрана да се различават поради
процедурата на обработка.

Това не е повреда.

Иконата на автомобила не е изобразена
на правилното местоположение.

Автомобилът е бил транспортиран след като
превключвателя за запалване е били изключен, например
с ферибот или транспортьор.

Шофирайте за кратко по път, където могат да
бъдат приемани GLONASS (за Русия) или GPS
сигнали.

Положението и посоката на иконата на автомобила може
да не са коректни; това зависи от околната среда и нивата
на точност на позиционирането на навигационната
система.

Това не е повреда. Шофирайте автомобила
известно време, докато позицията и посоката
на иконата на автомобила се коригират
автоматично.

“Текущо местоположение на
автомобила” (страница 9-59)

Когато автомобилът се движи по нов път,
иконата на автомобила е разположена
на съседен път.

Тъй като новите пътища на са съхранени в картовите
данни, системата автоматично поставя иконата на
автомобила до най-близкия наличен път.

Актуализирайте навигационната система с
нови картни данни.

Екранът не се превключва към нощен
екран, дори след включване на
фаровете.

Дневния екран е бил настроен за последен път при
включени фарове.

Настройте екрана на нощен режим

посредством бутон <m >, след като
включите фаровете.

“Екранни настройки” (страница 2-17)

Картата не се превърта, дори при
движение на автомобила.

Не е изведен екрана на картата на текущото
местоположение.

Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС).

Иконата на автомобила не е изведена на
дисплея.

Не е изведен екрана на картата на текущото
местоположение.

Натиснете <MAP/VOICE> (КАРТА/ГЛАС).
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Местоположението на иконата на
автомобила не съответства на
действителното положение.

Сензорът за скорост може да не изчисли правилното
местоположение на автомобила, когато се използват
вериги за гуми или гумите са сменени.

Шофирайте автомобила известно време (с
приблизително 30 км/ч (19 MPH) за около 30
минути) без вериги за гуми, за да коригира
автоматично позицията на автомобилната
икона.
Ако това не коригира позицията на иконата
на автомобила, трябва да се свържете с
Вашия INFINITI център или квалифициран
сервиз.

Картните данни не са актуални. Актуализирайте навигационната система с
нови картни данни.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАРШРУТ И ВИЗУАЛНО НАСОЧВАНЕ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Маршрутните точки не са
включени в автоматичното
преизчисление на маршрута.

Маршрутните точки, които вече сте подминати не са
включени в автоматичното преизчисление на маршрута.

За да върнете маршрутна точка, редактирайте
маршрута.

Информацията за маршрута не е
визуализирана.

Изчислението за маршрута още не е извършено. Задаване на дестинация и извършване на
изчисление на маршрут.

Автомобилът не е на предложения маршрут. Шофиране по предложен маршрут.
Маршрутното насочване е изключено. Включете напътствията за маршрута.
За определени типове пътища не се предлага информация за
маршрута (пътища, показани в тъмно сиво).

Това не е повреда.

Автоматичното преизчисление на
маршрута (или изчислението за
заобикаляне) предлага същия
маршрут като предишния.

Изчислението на маршрут е приоритетен пред, имайки
предвид, че същия маршрут е изчислен.

Това не е повреда.

Не може да бъде добавена
маршрутна точка.

Вече са зададени пет маршрутни точки на маршрута,
включително тези, които вече са преминати от автомобила.

На маршрут могат да бъдат зададени до 5
маршрутни точки. За да зададете 6 или повече
маршрутни точки, извършете изчислението на
маршрута, ако необходимо няколко пъти.

За изчисление на маршрут, след като са били избрани
маршрутни точки от екран [Edit Route] (Редактиране на
маршрут), трябва да бъде избрано [Start] (Старт).

Докоснете [Start] (Старт), след като изберете
маршрутни точки.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Изчисленият маршрут не е
показан.

Пътищата близо до дестинацията не могат да бъдат
изчислени.

Занулете дестинацията до главен или обичаен
пъти преизчислете маршрута.

Стартовата точка и дестинацията са прекалено близо. Задайте по-далечна дестинация.
Стартовата точка и дестинацията са прекалено далеч една от
друга.

Разделете маршрута си, като изберете една или
две междинни дестинации и извършете
изчислението на маршрута няколко пъти.

Близо до настоящото местоположение на автомобила или
дестинацията има пътища с ограничение във времето за
преминаване (дни от седмицата, часове).

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

“Настройки на маршрут” (страница 9-41)

Част от маршрута не е показана. Предложеният маршрут включва тесни улици (пътища,
показани в сиво).

Това не е повреда.

Частта от маршрута, който
автомобила вече е преминал са
изтрити.

Маршрутът е организиран на секции между маршрутните
точки. Ако автомобилът пропусне първата маршрутна точка,
изборът между стартова точка и маршрутна точка се изтрива
(той може да не бъде изтрит в зависимост от участъка).

Това не е повреда.

Предложен е обиколен маршрут. Ако има ограничения (като еднопосочни улици) на пътищата
близо до стартовата точка или дестинацията, системата може
да предложи обиколен маршрут.

Регулирайте местоположението на стартовата
точка или дестинацията.

Системата може да предложи обиколен маршрут, защото
изчислението не взима предвид някои местности, като тесни
улици (зелени пътища).

Занулете дестинацията до главен или обичаен
пъти преизчислете маршрута.

Граничната информация не
отговаря на актуалната.

Картните данни не са актуални. Актуализирайте навигационната система с нови
картни данни.

Предложеният маршрут не
свързват точно стартовите точки,
маршрутните точки и
дестинацията.

Няма данни за изчисление на маршрут по-близо до тези
местоположения.

Задайте стартова точка, маршрутна точка на
главен път и извършете изчисление на
маршрута.
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ГЛАСОВИ НАПЪТСТВИЯ

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Гласовите напътствия не са налични. Гласовите напътствия са налични само при някои пресечки,

маркирани с m . В някои случаи, гласовите напътствия не са
налични, дори когато автомобилът трябва да направи завой.

Това не е повреда.

Автомобилът се е отклонил от предложения маршрут. Върнете се към предложения маршрут
или изчислете нов.

Гласовите напътствия са изключени. Включете гласовите напътствия.
Маршрутното насочване е изключено. Включете напътствията за маршрута.

Съдържанието на напътствията не
отговаря на реалните пътни условия.

Съдържанието на гласовите напътствия може да се променя в
зависимост от типа пресечки, на които сте завили.

Спазвайте пътните правила и закона за
движение по пътищата.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИК

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Информацията за трафика не се
показва.

Настройката за трафик информация е изключена. Включете настройката за трафик информация.
Автомобилът е в участък, където не е налична
трафик информация.

Превъртете до зона, където се предлага информация
за трафика.

Мащабът на картата е зададен на ниво, където
иконите не мога да бъдат показани.

Проверете дали мащабът на картата не е зададен на
ниво, при което иконите не могат да бъдат показани.

“Информация за трафика на картата”
(страница 9-45)

Настройката за автоматично търсене
на обиколен маршрут е включена, но
предложения обиколен маршрут не
избягва проблемните области.

Не е открит по-бърз маршрут на база пътната мрежа
и наличната трафик информация.

Автоматичното търсене на обиколен маршрут не е
предназначено за избягване на задръствания. То
търси за най-бърз маршрут, вземайки под внимание
условия като задръствания. Следвайте предложения
маршрут.

“Преглед на наличната информация за
трафика” (страница 9-43)

Маршрутът не избягва части от пътя,
които са затворени поради пътно
строителни работи.

Навигационната система не избягва пътища, които
са в ремонт, ако денят и времето на реалните пътно
ремонтни работи се различава от декларираните.

Съблюдавайте реалното състояние на пътя и
следвайте инструкциите на пътя за заобиколен
маршрут, когато е необходимо. Ако пътят е затворен,
използвайте функцията за заобиколен маршрут и
задайте дистанция за заобикаляне, за да избегнете
частта от пътя, която е затворена.
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INFINITI INTOUCH УСЛУГИ (където са поставени)

Симптоми Възможна причина Възможно решение
Системата не може да се свърже с
оперативния център на Infiniti InTouch.

Липсва абонамент за Infiniti InTouch услуги. Направете абонамент за Infiniti InTouch услуги. За
подробности по отношение на абонаментите се
свържете с линията за помощ на Infiniti InTouch.

“Информация за Infiniti InTouch услуги”
(страница 8-4)

Комуникационната линия е заета. Опитайте отново след малко.
Автомобилът се намира на място, където
получаването на радио вълни е затруднено.

Когато автомобилът се премести в област с достатъчно
добро предаване на радио вълни, комуникацията ще
бъде възстановена. Когато иконата на дисплея покаже,
че автомобилът се намира в зона с комуникации,
системата може да бъде използвана.

TCU (контролен блок за телематика) не е включен. Ако иконата не показва, че автомобилът се намира в
област с комуникации, въпреки че автомобилът се
намира на такова място, свържете се с линията за
помощ на Infiniti InTouch услуги.

“Информация за Infiniti InTouch услуги”
(страница 8-4)

Недостатъчно добро приемане на радио вълни за
работа на TCU (контролен блок за телематика).

Когато автомобилът се премести в област с достатъчно
добро предаване на радио вълни, комуникацията ще
бъде възстановена. Когато иконата на дисплея покаже,
че автомобилът се намира в зона с комуникации,
системата може да бъде използвана.

Някои от елементите, показани в
екрана с менюто, не могат да бъдат
избрани.

Автомобилът се шофира и някои елементи от
менюто са деактивирани.

Автомобилът се шофира. Спрете автомобила на
безопасно място и задействайте спирачката при
паркиране, преди да използвате функциите.

Някои части от екрана не са показани. Автомобилът се шофира и някои елементи от
менюто са деактивирани.

Използвайте системата, след като спрете автомобила
на безопасно място и включите спирачката при
паркиране.
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Системата не работи или не интерпретира
коректно командата.

В автомобила е много шумно. Затворете прозорците или се уверете, че
другите присъстващи са тихи.

Скоростта на вентилатора на климатика е
прекалена бърза.

Намалете скоростта на вентилатора на
климатика.

Шумът, генериран от шофирането на
автомобила е прекалено силен.

Намалете скоростта на автомобила и кажете
командата.

Гласовата команда е произнесена силно. Кажете командата по тихо.
Командата е произнесена прекалено бързо. Кажете командата след като потвърдите

следното: гласовата команда е произнесена,
прозвучава звуков сигнал и икона на екрана се
променя от бяла на оранжева.

Командата е произнесена прекалено бавно. Говорете с естествения си глас, без паузи между
думите.

Системата подканя повторение на команда. Произношението е неясно. Говорете ясно.
Командата е произнесена прекалено късно след
звуковия сигнал.

Кажете командата до 5 секунди след като
потвърдите следното: гласовата команда е
произнесена, прозвучава звуков сигнал и икона
на екрана се променя от бяла на оранжева.

Произнесена е неправилна команда. Кажете командата или номерът, който е показан
в бяло на екрана.
Кажете командата, която е показана в
командният списък.

Системата не разпознава коректно казаният
номер.

Много номера са казани едновременно. Поставете пауза между подходящите цифри за
правилното разпознаване от системата. Когато
казвате телефонен номер, поставете пауза
между кода за областта и кодовете за набиране,
и т.н.

ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ
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Симптоми Възможна причина Възможно решение
Гласовото разпознаване на работи, а след

натискане на <m > прозвучава двоен звуков
сигнал.

Преди системата да е готова за приемане на

гласови команди е натиснат <m >.

След включване на Infiniti InTouch, изчакайте
системата за гласови команди да бъде готова,
преди да давате гласови команди.

USB паметта не може да работи с гласовото
разпознаване.

В зависимост от устройството, iPhone или iPod
може да бъдат разпознати като USB памет.

Това не е повреда

Повече от едно аудио устройство е свързано
към USB порт.

Само едно аудио устройство може да работи със
системата за гласово разпознаване, дори когато
са свързани няколко устройства. Изберете
аудио източник, който да работи със системата
за гласово разпознаване.

Екранът да работа на USB/iPod е в сиво. Аудио устройството не е свързано. Свържете аудио устройство към системата.
Не е избран аудио източник, който да работи
със системата за гласово разпознаване.

Изберете аудио източник, който да работи със
системата за гласово разпознаване.

При опит за избор на парче и работа с USB/iPod
се показва съобщение за грешка.

Информацията за парчето е обработена по
време на регистрацията на системата.

Информацията за песен ще бъде заредена в
системата, когато ново аудио устройство бъде
регистрирано за първи път или когато
информацията за песен в предварително
регистрирано устройство бъде променена.
Изчакайте пълното зареждане (това може да
отнеме до един час).

Броят песни, съхранен на свързаното аудио
устройство надвишава капацитетът му.

Намалете броя песни, съхранени на аудио
устройството.

На аудио устройството няма съхранени песни. Съхранете песни на свързаното аудио
устройство. Съхраняването на песни, заедно с
информация като име на артист, име на албум,
име на песен, плейлиста и пр. ще направи
възможно търсенето на песен с гласовото
разпознаване.
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